
 
T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

NIBOFLOOR PK 40 
Pryskyřicové parketové lepidlo, s obsahem rozpouštědel  
 
 
 
OBLAST POUŽITÍ: 
Pryskyřicové lepidlo odpovídající normě DIN 281 pro lepení mozaiky, vlysů a hotových parket podle DIN 280, 
dále 10 mm masivních parket, průmyslové mozaiky, jakož i dřevěné dlažby RE dle DIN 68702 na savé podklady 
a litý asfalt. NIBOFLOOR PK 40 nedoporučujeme na dřevěnou dlažbu ze smrkového dřeva. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI: 
- univerzální použití 
- dobrá stabilita žeber lepidla 
- vysoká počáteční lepivost 
- rychlé navázání 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze přírodní a syntetické pryskyřice s obsahem rozpouštědel 

Barva béžová 

Viskozita roztíratelná 

Specifická hmotnost  1,4 g/cm3

Teplota při zpracování optimum mezi +18 °C až  +23 °C, ne pod +15 °C a nad 65 % 
relativní vlhkosti vzduchu 

Spotřeby doporučených ozubených stěrek                               Mozaikové a hotové parkety (8 mm silné,  
                              dlouhé max. 40 cm):  
                              B 2 : cca 850 g/m2  
                             10 mm masiv (max. 250x50x10 mm): 
                              B 3 : cca 950 g/m2

                              vlysy a krátké hotové parkety  
                              (max. 100 cm), průmyslová mozaika,  
                              dřevěná dlažba RE: 
                              B 3, Pajarito 4, Pütz 23/NL : cca 950 g/m2

                              hotové parkety (delší než 100 cm): 
                              Pajarito 69, Pütz 23/52: cca 1400 g/m2        

Zatížitelnost  po 48 hodinách  

Možnost povrchové úpravy po 3 – 7 dnech, dle typu parket, savosti podkladu a klimatu 
v místnosti 

Vhodné pro podlahové vytápění ano – vyžádejte si bližší informace 

Rozpouštědla, příp. čistící prostředky ředidlo SOLVENT 250, technický líh 

GISCODE S 1 

 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Podklad musí být podle DIN 18356 rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. Případně se před 
pokládáním odborně upraví, nerovnosti se musí vyrovnat pouze vhodnými tmely pro parkety. Při lepení parket 
(např. dřev. dlažby) na podklad bez stěrkové hmoty aplikujte základový nátěr NIBOGRUND P 14. Základový nátěr 
lze rovněž připravit rozředěním lepidla NIBOFLOOR PK 40 v poměru (1 díl NIBOFLOOR PK 40 : 1-1,5 dílu 
SOLVENT 250 nebo technický líh). Základový nátěr se ihned nanáší, přičemž se zamezuje tvorbě kaluží.  
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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  
  
 

Systémové produkty pro vyrovnávání podkladů:   
základové nátěry – NIBOGRUND G 17, NIBOGRUND E 30 
vyrovnávací hmoty – NIBOPLAN 300, NIBOPLAN EXPRESS, NIBOPLAN DE  
 
 
ZPRACOVÁNÍ: 
Před použitím musí být lepidlo promícháno a aklimatizováno na pokojovou teplotu v místě instalace. 
NIBOFLOOR PK 40 se rovnoměrně nanáší na podklad doporučenou ozubenou stěrkou. Lepidlo se nanáší 
na plochu cca 1 – 2 m2, v závislosti na typu dřeva. Parkety se přikládají ihned do čerstvého lepidla a důkladně 
přitlačí, resp. přiklepnou. Věnujte pozornost tomu, aby rubová strana parket byla lepidlem v celé ploše 
rovnoměrně pokryta. Pro hrubé podklady použijte stěrku s větším ozubením. Věnujte náležitou pozornost 
instrukcím výrobce parket pro provádění pokládky. 
 
Skladování a likvidace obalu  
Skladovat v chladu a suchu v pevně uzavřeném obalu. Skladovatelnost 9 měsíců. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb.  
o podrobnostech nakládání s odpady, zbytky výrobku patří do skupiny 08 04 03 (vodou ředitelné lepidlo a/nebo vodou ředitelný těsnící materiál). 
Nevytvrzený materiál likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou službou pro speciální odpad. Vytvrzený, resp. vyschlý 
materiál likvidujte jako komunální nebo živnostenský odpad. Prázdné obaly likvidujte podle zákona o speciálním odpadu odbornou sběrnou 
službou pro speciální odpad.    
Bezpečnostní opatření 
Pracujte v dobře větraných prostorách. Při práci zabraňte hromadění výparů. Odstraňte zápalné zdroje – nekuřte. Proveďte preventivní opatření 
proti výbojům statické elektřiny. Výpary můžou po smísení se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Nejezte, nekuřte, nepijte při používání výrobku. 
Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky – těsně přilnavé ochranné brýle a ochranné rukavice. 
V případě nedostatečného větrání prostor používejte ochranný dýchací filtr. Dodržujte zásady osobní hygieny. Před pracovní přestávkou  
a po ukončení práce si omyjte ruce. Potřísněný oděv ihned vyměňte za čistý. Nedovolte, aby se výrobek dostal do spodních vod, vodstva 
nebo kanalizačního systému. Podrobnější informace týkající se bezpečnostních otázek jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před 
dětmi! 
První pomoc 
Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a vymývejte oči při otevřeném víčku po dobu 
několika minut tekoucí vlažnou vodou. Následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  
Standardní věty označující specifickou rizikovost (R – věty): 
složka B:   R 11            Vysoce hořlavý  
                  R 43            Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S – věty): 
složka B:   S 2               Uchovávejte mimo dosah dětí 
                  S 9               Uchovávejte obal na dobře větraném místě  
                  S 16             Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření 
                  S 24             Zamezte styku s kůží 
                  S 26             Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
                  S 29/56        Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných  
                                       odpadů  
                  S 37             Používejte vhodné ochranné rukavice  
 
 
DODÁVANÉ BALENÍ: 
plechovka  - 25 kg 
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