P 600

Syntetické lepidlo
na drevené podlahy

Lepí parkety, vrstvené podlahy, klátikovú dlažbu a kantovku
Technické údaje
Zubovou
stierkou

Vhodné na podlahové
vykurovanie

Dodávaná forma:
Farba:
Doba odvetrania:
Doba spracovania:
Zaťažiteľné po:
Konečná pevnosť po:
Úprava povrchu / brúsenie po:
Tepelná odolnosť:
- po vytvrdnutí:

Vlastnosti
•
•
•
•
•

lepí s pružnosťou v styku
rýchla prídržnosť a rýchla roztierateľnosť
vysoká počiatočná pevnosť
veľmi dobrá konečná pevnosť
vhodné na podlahové vykurovanie

Oblasti použitia
Lepidlo obsahujúce rozpúšťadlá je vhodné na lepenie:
• mozaikových parkiet,
• 10 mm masívnych parkiet,
• vysoko hranných lamelových parkiet (kantovka),
• viacvrstvových hotových parkiet,
• drevené klátikové dlažby
na nasiakavé podklady v interiéri. Povrchovo upravené celomasívne drevené podlahy aj veľkoformátové podlahy lepte pomocou lepidla Ceresit P 625 a Ceresit P 685.

- pre transport:
- pre skladovanie:

hustá tekutina
béžová
žiadna
cca 10 min., v závislosti na teplote
a relatívnej vlhkosti vzduchu
cca 24 hod.
min. 24 hod.
min. 48 hod., pro vrstvené podlahy
min. 48 hod.
až do +50 °C,
vhodné pod podlahové vykurovanie
od -10 °C do +50 °C
od -10 °C do +50 °C

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel.
vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne
predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Spotreba
Podklad

Zubová
stierka

Spotreba

Pokrytie
17kg balenia

Mozaikové parkety
10 mm masívne parkety,
vysoko hranné lamelové
parkety, klátiková dlažba,
kantovka, hotové parkety

B3
B11

700 – 1 000 g/m²
900 – 1 200 g/m²

cca 22 m²
cca 18 m²
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Neprehliadnite

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlín a substancií narúšajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem
a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady
ošetrite vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte
nerovnosti vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrnitosť 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery
z liateho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrubú minimálne
2 mm. Venujte pozornosť návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu
na kladenie.

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C a relatívnej
vlhkosti vzduchu do 75 %. Doba spracovania závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a nasiakavosti podkladu. So zvyšujúcou sa teplotou a znižujúcou sa
vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných klimatických podmienkach
a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje.
Pozor! Vysoko horľavá kvapalina a pary! Rozpúšťadlové pary môžu tvoriť ľahko
zápalné zmesi pár so vzduchom. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami,
otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
Pokiaľ by sa v dôsledku dlhšieho skladovania na lepidle vytvorila škrupina, musí sa
odstrániť (nevmiešavajte!). Pracovné náradie a čerstvé škvrny očistite bezprostredne po aplikácii technickým liehom. Načaté balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr
spotrebujte.

Spracovanie
Lepidlo dobre premiešajte a nanášajte zubovou stierkou B3 alebo B11 rovnomerne
na podklad. Na podklad naneste len také množstvo lepidla, ktoré ste schopní pokryť podlahovou krytinou počas jeho doby spracovateľnosti. Vždy skontrolujte, či je
na rube lamely nanesené dostatočné množstvo lepidla. Mozaikové parkety ihneď
pokladajte do lepidla a po nalepení prvej (zakladacej) vodiacej rady pokladajte
ďalšie dielce. Dodržujte vzdialenosť od stien najmenej 10 mm. Brúsenie parkiet
na cementových poteroch vykonávajte po 48 hodinách. Pri 10mm masívnych parketách je nutné podľa smerníc výrobcu parkiet dodržať pred ďalším opracovaním
parkiet 7 dennú čakaciu dobu. Doba tuhnutia lepidla je závislá na vyrovnávacej
vlhkosti dreva, typu podkladu a klimatických podmienkach v miestnosti.
Dbajte na pokyny výrobcov parkiet a drevených dlažieb na ich pokladanie.
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Príprava podkladu

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným
regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
Produkt je určený na profesionálne použitie.
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Likvidácia odpadu
Ceresit P 600 sa nesmie dostať do vodných tokov, odpadných vôd alebo do pôdy.
Balenie odovzdajte na recykláciu len bezo zvyšku vyprázdnené. Vytvrdnutý produkt
odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt odovzdajte v mieste zberu
zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

Balenie
7kg a 17kg plechová nádoba
Prepravné množstvo: 7 kg – 72 nádob na palete
17 kg – 36 nádob na palete

Skladovanie
Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

UPOZORNENIE: Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako
nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky
skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk
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