P 675

ELAST

Elastické lepidlo na
viacvrstvové drevené podlahy
Technické údaje

Zubovou
stierkou

Vhodné na podlahové
vykurovanie

Dodávaná forma:
Farba:
Doba odvetrania:
Doba spracovania:
Zaťažiteľné po:
Úprava povrchu / brúsenie:

Vlastnosti
•
•
•
•

dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
dlhodobé elastické spojenie
pre väčšinu podkladov nie je potrebné použiť penetráciu
s technológiou Flextec®
– veľmi dobre spracovateľné
– šetrné k pokožke, nešpiní
– škvrny sa lepšie odstraňujú
– neobsahuje rozpúšťadlá a vodu

Oblasti použitia
Jednozložkové špeciálne lepidlo s nízkymi emisiami na lepenie:
• viacvrstvových drevených podláh,
• dubových masívnych parkiet.

Tepelná odolnosť:
- po vytvrdnutí:
- pre transport:
- pre skladovanie:
Zníženie kročajovej hlučnosti o:
Zníženie hlučnosti miestnosti o:

pasta
béžová
žiadna
cca 20 min.
cca 24 hod., pri nenasiakvých podkladoch
po cca 48 hod.
min. po 24 hod., pri nenasiakavých podkladoch
po 48 hod.
až do +50 °C, vhodné na podlahové vykurovanie
od -20 °C do +50 °C
od +10 °C do +30 °C
13 dB podľa DIN EN 140-8
12 dB

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
18kg balenia

B11
celomasívne parkety
a viacvrstvové drevené podlahy
do dĺžky 1 200 mm

cca 1 100 g/m²

cca 16 m²

veľké formáty viacvrstvových
drevených podláh

cca 1 200 g/m²

cca 15 m²

B15
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Príprava podkladu
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 zbytky 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.

Spracovanie
Lepidlo pred použitím dobre premiešajte a v závislosti na druhu parkiet naneste
vhodnou zubovou stierkou typu B11 alebo B15. Na podklad naneste iba také množstvo lepidla, ktorým ste schopný pokryť podlahovú krytinu počas doby jeho spracovateľnosti. Vždy skontrolujte, či je na rube lamely nanesené dostatočné množstvo
lepidla. Zabráňte postriekaniu hrán. Dodržiavajte vzdialenosť od stien najmenej
10 mm. Ihneď po kladení odstráňte z dilatácií dilatičné klinky. Najmenej 24 hodín
po položení po podlahe nechoďte.
Vždy dbajte na odporúčania výrobcov podlahových krytín!

Lepidlo aplikujte len na úplne zaschnuté podklady. Drevené podlahy s MDF/HDF
strednou vrstvou sú negatívne náchylné na sezónny vývoj vlhkosti (zima/leto).
Elastické lepidlo Ceresit P 675 nie je schopné tento efekt úplne potlačiť. V týchto prípadoch odporúčame použitie lepidla Ceresit P 625, ktoré je odolné voči šmykovým
silám. Lepidlo P 675 nepoužívajte v priamom kontakte s disperznými penetráciami.
Zabráňte presiaknutiu lepidla do škár medzi prvky drevenej podlahy. Pokiaľ by sa
v dôsledku dlhšieho skladovania vytvorila na lepidle škrupina, musí byť odstránená
(nevmiešavajte!). Pracovné náradie a čerstvé škvrny očistite bezprostredne po aplikácii liehom. Otvorené balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol.
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.
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Ceresit P 675 môže byť použité na:
• minerálne potery,
• suché doskové systémy, drevotrieskové (V100) a OSB dosky,
• samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit DX, XXL XPRESS,
AS 1, DG, DA,
• prírodný kameň, keramickú dlažbu a terrazzo.
Vhodné na nasiakavé a nensiakavé podklady. Elastické lepenie zmenšuje napätie
v šmyku a tým dlhodobo zamedzuje vzniku pnutia v podklade. Moderná a pre užívateľa ideálna alternatíva bežných polyuretánových lepidiel. Nie je vhodné na lepenie
masívnych exotických a doskových podláh. Ceresit P 675 spĺňa najvyššie požiadavky
na pracovnú bezpečnosť, kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch a ekológiu.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

Likvidácia odpadu
Balenie odovzdajte na recykláciu bez zvyškou a vyprázdnené. Po vytvrdnutí odovzdajte v mieste zberu odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balenie
18kg plastové vedro
Prepravné množstvo: 32 vedier na palete

Skladovanie
Do 6 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí,
v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

Neprehliadnite
Práce uskutočňujte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote
vzduchu od +18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvetrania a doba
spracovania závisia od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. So zvyšujúcou sa teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje.
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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, 820 09 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk
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