
 
T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

NIBOFLOOR PK ELASTIC  
Hybridní lepidlo pro dřevěné podlahy – bez obsahu rozpouštědel  
 
 
 
OBLAST POUŽITÍ – balení 17 kg: 
Jednosložkové lepidlo NIBOFLOOR PK ELASTIC je určené pro elastickou pokládku mozaikových parket, vlysů, 
hotových parket dle DIN 280 a masivních parket, stejně jako širokého spektra exotických parket, průmyslové 
mozaiky, dřevěné dlažby RE (DIN 68702) a laminátových krytin na savé i nesavé podklady, jako cementový potěr, 
litý anhydritový potěr a podklady upravené stěrkovými hmotami, vhodnými pro instalaci parket. 
 
OBLAST POUŽITÍ – balení 600 ml (1040 g): 
Lepidlo v sáčcích je vhodné pro elastické lepení lakovaných i nelakovaných masivních dřevěných podlah               
(max. tloušťka 23 mm), mozaikových parket a 10 mm silných masivních parket bez pera a drážky na nasákavé 
i nenasákavé podklady, jako cementový potěr, litý anhydritový potěr a podklady upravené stěrkovými hmotami, 
vhodnými pro instalaci parket. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI: 
- bez obsahu rozpouštědel, silikonu a izokyanátů      
- připravené ke zpracování (žádné míšení složek) 
- dobrá stálost žeber lepidla 
- bez obsahu vody (žádné nabývání parket po pokládce) 
- pachově neutrální 
- pružné po vyzrání (plně přenáší nabývání a sesychání dřeva) 
- univerzální a jisté použití 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze silanem modifikovaný polymer 

Barva světle hnědá 

Viskozita roztíratelná 

Specifická hmotnost  1,7 g/cm3

Teplota při zpracování optimum mezi +18°C až +23°C, ne pod +10°C, ne přes 65% 
rel. vlhkosti vzduchu v místnosti 

Otevřená doba pro lepení  
(při +200C/50% rel. vlhkosti vzduchu) 

cca 30 minut 

Spotřeby doporučených ozubených stěrek mozaika a hotové parkety (8 mm silné, do 40 cm délky):  
B2: cca 700 g/m2

10 mm masiv (max. rozměr 250x50x10 mm):  
B5: cca 800 až 1000 g/m2

vlysy, krátké hotové parkety (do 100 cm), průmyslová 
mozaika, dřevěná dlažba RE (tenčí než 40 mm): 
B5: cca 800 až 1000 g/m2

Nanášení lepidla ze sáčků  ruční nebo pneumatickou pistolí, průměr seříznutí špičky:  
cca 6 mm, rozestup pásů lepidla: cca 10 cm (max. 15 cm)  
= cca 600 g/m2

 
Zatížitelnost  cca 24 - 48 hodin  

Možnost povrchové úpravy nejdříve po 48 hodinách, dle typu parket, savosti podkladu 
a klimatu v místnosti 

První příjemce: ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00  Praha 10, tel.: 271 096 610, e-mail: anvitrade@anvitrade.cz 

 
 



 
Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a pokusů. Záruku pro výsledný 
efekt v jednotlivých případech  přesto  nemůžeme  převzít a to pro velké množství variant použití a pro námi 
neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. 
 
Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                               Vydání: 1. 04  
  
 

Vhodné pro podlahové vytápění ano – vyžádejte si bližší informace 

Rozpouštědla, příp. čistící prostředky ředidlo SOLVENT 250 nebo SOLVENT 270  
Skladování  v uzavřeném původním obalu, v suchu, chraňte před mrazem 

Skladovatelnost 6 měsíců 

 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Při položení podlahových krytin musí být podklad dle DIN 18365 rovný, suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu 
a tlaku. Musí být izolován proti vzlínající vlhkosti a tlakové vodě podle předepsaných norem. 
Čisté a suché lepené plochy jsou také předpokladem i při jiných lepeních.  
 
 
Cementový potěr při přímém lepení parket: 
Přebroušený cementový potěr důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Použití základového nátěru není nutné.  
Anhydritový litý potěr při přímém lepení parket: 
Potěr dle předpisu výrobce zabrousit a důkladně vysát průmyslovým vysavačem. 
Potěr z litého asfaltu při přímém lepení parket: 
Nový, dobře popískovaný litý asfalt důkladně vysát průmyslovým vysavačem. Starý podklad z litého asfaltu 
základovat pomocí NIBOGRUND E 30 s posypem čerstvého nátěru jemným křemičitým pískem QUARZSAND.   
Systémové produkty pro odborné vyrovnání a vyhlazení nerovností podkladu: 
základové nátěry: NIBOGRUND G 17, NIBOGRUND E 30 (+ posyp pískem QUARZSAND) 
vyrovnávací hmoty: NIBOPLAN U, NIBOPLAN 300, NIBOPLAN EXPRESS, NIBOPLAN DE  
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ – balení 17 kg: 
Lepidlo se nanáší jednostranně na podklad vhodnou zubovou stěrkou v rovnoměrné vrstvě. Instalované 
podlahové prvky se kladou ihned do lože lepidla a důkladně se přiklepnou. Věnujte pozornost tomu, aby rubová 
strana parket byla lepidlem v celé ploše rovnoměrně pokryta. Pro hrubé podklady použijte stěrku s větším 
ozubením. Znečištění lepidla z podlahy ihned setřete např. pomocí leštícího vosku. Postupujte pečlivě podle 
návodu k pokládání výrobce parket a důsledně dodržujte jeho předpisy pro možnost celoplošného lepení a výběru 
vhodného lepidla!  
 
NÁVOD K POUŽITÍ – balení 600 ml (1040 g): 
Pro vytlačování lepidla použijte ruční nebo pneumatickou pistoli. Aplikační dýzu seřízněte na průměr cca 6 mm 
a lepidlo nanášejte ve formě pásů jednostranně na podklad s rozestupem cca 10 cm (max. 15 cm). Instalované 
podlahové prvky se ihned kladou do lepidla s jejich mírným posunem v lůžku lepidla a přiklepnutím. Věnujte 
pozornost tomu, aby rubová strana parket byla lepidlem v celé ploše rovnoměrně pokryta. Znečištění lepidla 
z podlahy ihned setřete např. pomocí leštícího vosku. Postupujte pečlivě podle návodu k pokládání výrobce 
parket a důsledně dodržujte jeho předpisy pro možnost celoplošného lepení a výběru vhodného lepidla!  
 
 
DODÁVANÉ BALENÍ: 
plastové vědro  - 17 kg 
sáček   - 600 ml = 1020 g (kartón = 20 kusů) 
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