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Datum revize: 22.4.2015 

LEPIDLO NA PARKETY 69A 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
 
INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00, Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, www.soudal.cz 

 
Snadno aplikovatelné profesionální lepidlo na bázi syntetické pryskyřice a rozpouštědel připravené k 
okamžitému použití pro lepení většiny typů parket a dřevěných podlahových krytin. Vhodné i pro parkety tenčí 
než 8 mm. 
 
Technická data: 

Báze syntetická pryskyřice, rozpouštědla 

Systém vytvrzování fyzikální vysychání a krystalizace 

Otevřený čas (*) (21°C a 50% r.v.) 5-10 minut 

Hustota (DIN 53479) 1,5 g/cm
3
 

Barva světle hnědá 

Spotřeba cca 800 – 1000 g/m²(*) 
(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu. 
 

 
Charakteristika: 
 neobsahuje vodu 
 snadno se nanáší 
 rychle zasychá a vytvrzuje 
 vysoká finální pevnost spoje (dle DIN 281) 
 
Příklady použití: 
 Lepidlo na parkety 69A je vhodné k lepení všech typů 

dřevěných podlah v interiéru. (masivních i vrstvených 
parket, laminovaných i dřevěných lamel nebo masivních 
prken) 

 Vhodné na porézní podklady, jako beton, vyrovnávací 
stěrka, dřevo, mozaiky, dřevotříska, OSB desky. 

 Nepoužívejte na lepení dřevěných částí s již nanesenou 
povrchovou úpravou 

 
Vlastnosti: 
Lepidlo na parkety 69A vytvrzuje krystalizací a fyzikálním 
vysycháním. Po úplném vytvrzení (cca 24 hod při +21°C a 50% 
relativní vlhkosti) je vytvořena objemově stálá adhezní vrstva, 
která odolává běžné deformaci dřeva v rámci změn teploty a 
úrovně vlhkosti v interiéru. 
 
Provedení: 
Barva: světle hnědá 
Balení: plechovky 5 kg a 13 kg 
 
Skladovatelnost: 
Minimálně 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním 
obalu při teplotách +5°C až +25°C.  
 
Vhodné povrchy: 
Před samotnou instalací parket musí být zkontrolována 
vhodnost povrchu. Zjistěte obsah vlhkosti v celé tloušťce 
podkladu pomocí karbidového nebo elektrického vlhkoměru. 
Povolený obsah vlhkosti podkladu doporučuje jeho výrobce 
(obecně: max. 2% pro beton a max. 0,5% pro Anhydrit, měřeno 
karbidovým vlhkoměrem. U podlah s podlahovým vytápěním 
1,5% a 0,3%). 
 
Nanášení: 
Lepidlo na parkety 69A nanášejte na suchý, čistý a hladký 
podklad, bez vad a trhlin. Případné zbytky starého lepidla musí 
být odstraněny. Nesoudržný či poškozený podklad musí být 
opraven před aplikací lepidla. 
 
 
 
 

Penetrace: 
Minerální povrchy (beton, samonivelační stěrka) ošetřete 
Soudal Hloubkovou Nano penetrací. 
Hladké povrchy (např. Anhydrit) musí být před aplikací 
penetrace zbroušeny a prach odsátý průmyslovým vysavačem.  
 
Předběžný test přilnavosti doporučujeme provést na 
každém povrchu. 
 
Parkety: Parketové podlahy musí být aklimatizovány po několik 
dnů na místě, kde budou instalovány. Abyste předešli 
případnému poškození a deformacím, ponechejte parkety 
v jejich originálních obalech až do instalace. Před instalací 
zkontrolujte, zda obsah vlhkosti dřeva odpovídá doporučení 
výrobce (obecně 9% +/- 2%). Pokud je vlhkost dřeva větší než 
11%, instalace se nedoporučuje. 
Po obvodu včetně průchodů sloupů apod. nechte distanční 
mezeru 1 až 1,5 cm. 
Nanášení: Lepidlo na parkety 69A musí být před instalací 
aklimatizováno na pokojovou teplotu. Lepidlo nanášejte 
zubovou stěrkou na plochu, kterou stihnete polepit do 10 minut. 
Parkety ihned přiložte a poklepejte gumovou paličkou. 
Aby byl spoj dokonalý, musí lepidlo pokrývat min. 80% lepené 
plochy. Zatížením parket po nalepení zlepšíte konečnou 
pevnost spoje. 
Broušení a lakování může být prováděno nejdříve po 24 hod. 
Nevytvrzené lepidlo čistěte ředidlem nebo čisticími ubrousky 
SWIPEX. Vytvrzené lepidlo lze čistit pouze mechanicky.  
 
Bezpečnost: 
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
pokyny viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na 
etiketě. 
 
Doporučení: 
 Neinstalujte nikdy na povrchy, které nejsou odizolovány od 

působení vlhkosti 
 Neaplikujte lepidlo při teplotách pod +15°C a nad +25°C 
 Minimální teplota podkladu musí být nejméně 15°C 
 Nepracujte v případě, že relativní vlhkost je více jak 75% 
 Neinstalujte na povrchy, které obsahují příliš mnoho 

vlhkosti, nebo na podklady s vyšší vlhkostí, než je 
doporučena dodavatelem parket 

 Nelepte příliš suché dřevo (méně než 7% vlhkosti). Po 
zvýšení vlhkosti se může rozpínat a způsobit poškození. 

 Neinstalujte v místnostech se zvýšenou vlhkostí stěn a 
stropů (např. po omítání či malování) 

 Lepidlo neřeďte 
 

 


