
 
T E C H N I C K Ý  L I S T  
 

NIBOFLOOR PU 57  
Dvousložkové polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy 
 
 
OBLAST POUŽITÍ: 
Dvousložkové polyuretanové lepidlo (odpovídající DIN 281) bez obsahu rozpouštědel, je vhodné pro lepení parket na 
cementový potěr, anhydritový litý potěr, kovy a podklady upravené vhodnými stěrkovými hmotami. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI: 
- bez obsahu rozpouštědel 
- dlouhá otevřená doba 
- dobrá stabilita žeber 
- snadné nanášení 
- bez obsahu vody – žádné bobtnání dřeva po položení  
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Báze polyuretan, bez obsahu rozpouštědel 

Barva světle hnědá 

Viskozita pastózní, roztíratelná 

Specifická hmotnost  1,6 g/cm3 (složka A + složka B) 

Teplota při zpracování optimum mezi +18 °C až +23 °C, teplota podkladu min. +15 °C, 
max. 65% rel. vlhkosti vzduchu 

Mísící poměr  složka A : složka B = 9,0  : 1,0 (váhové díly) 

Spotřeby doporučených ozubených stěrek Vlysy, 10 mm parkety, mozaikové parkety, vícevrstvé parkety 
(délka max. 100 cm, tl. nášlapu max. 8 mm), průmyslová 
mozaika, dřevěná dlažba RE (výška max. 40 mm), laminátové 
krytiny = ozubená stěrka vel. B 3, spotřeba: cca 1200 g/m2

 
Vícevrstvé parkety (délka nad 100 cm), laminátové krytiny (délka 
nad 100 cm), dřevěná dlažba RE = ozubená stěrka B 12 nebo 
Pajarito 69, spotřeba: cca 1800 g/m2

 
Vždy důsledně dbejte na dostatečný otisk na rubovou stranu 
podlahové krytiny! 
 

Doba pro zpracování lepidla z obalu  cca 60 minut, v závislosti na teplotě  

Doba pro pokládku  cca 30 minut po nanesení lepidla, v závislosti na teplotě  

Doba zrání  cca 1-2 dny při +23 °C, plochy jsou opatrně pochůzné  
po 24 hodinách 

Rozpouštědla, příp. čistící prostředky před vytvrdnutím pomocí ředidla SOLVENT 300, vyzrálé lepidlo 
už je možné odstranit pouze mechanicky 
 

Vhodné pro podlahové vytápění ano – vyžádejte si bližší informace 

GISCODE RU 1 

Skladování v uzavřeném původním obalu, v suchu, při teplotě od +5 °C 
do +25 °C, chraňte před mrazem. Skladovatelnost: min. 12 
měsíců 
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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: 11. 09  
  
 

PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Při pokládce podlahových krytin musí být podklad dle DIN 18365 rovný, suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku. 
Podklad musí být řádně izolován od vzlínající vlhkosti. Kovy navíc musí být zbaveny rzi a důkladně odmaštěny.  
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Pryskyřicové a vytvrzovací komponenty jsou sladěny v originálním balení ve správném míchacím poměru. Složka B 
(menší plechovka) se přidá k složce A (vyšší plechovka). Po úplném slití obou složek se složky lepidla se důkladně 
promíchají - nejlépe ruční vrtačkou vybavenou odpovídajícím nástavcem až k rovnoměrné barevnosti. Mísicí poměr 
není možné měnit! Pro přípravu směsi nedoporučujeme používat jen částí balení jednotlivých složek s výjimkou 
případů, kdy je možno jednotlivé komponenty zcela přesně navážit. 
Čerstvě promíchané lepidlo se doporučenou ozubenou stěrkou nanáší v rovnoměrné vrstvě na podklad na plochu, která 
bude položena během otevřené doby pro pokládku a lepené prvky se do lůžka lepidla přiklepnou. 
Vždy dbejte doporučení v kladečském předpisu výrobce instalované podlahové krytiny!  
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 
 
 
 
DODÁVANÉ BALENÍ: 
plastové vědro  - 10 kg (9 kg složka A/1 kg složka B)   
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