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UNIVERSAL STRONG

TVRDO ELASTICKÉ LEPIDLO
NA DREVENÉ PODLAHY

VLASTNOSTI
u na všetky druhy drevených podláh
u vytvára dlhodobé pevné spojenie
u pre väčšinu podkladov nie je nutné

použitie penetrácie

u s technológiou Flextec®:

- bez rozpúšťadiel a vody
- veľmi dobre spracovateľné
- škvrny sa lepšie odstraňujú
- tvrdo elastické

OBLASTI POUŽITIA
Thomsit P 670 je nízkoemisné jednozložkové
multifunkčné tvrdo elastické lepidlo na lepenie:
- parketových vlysov
- vrstvených drevených podláh (hotové parkety)
- mozaiky, priemyselných podláh a lamparkiet
- masívnych podlahových dosiek (pomer šírka/hrúbka < 7:1)
- exotických drevín s perom a drážkou
Thomsit P 670 sa dá použiť na podklady ako sú:
- minerálne podklady (potery, betón)
- suché podlahové konštrukcie, DTD (V100) a OSB
- samonivelizačné hmoty Thomsit
- prírodný kameň, obklady a dlažba, terazzo.
Elastické lepenie tlmí šmykové sily a tým trvalo znižuje vplyv
ťahového napätia pôsobiaceho na podklad. Technológia
Flextec® s veľmi ľahkým spracovaním je alternatívou k bežným polyuretánovým lepidlám. Na lepenie masívnych parkiet
z exotického dreva bez pera a drážky použite lepidlo Thomsit
P 695 alebo P 625.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklady musia byť rovné, trvale suché, bez trhlín a separačných prostriedkov, pevné v ťahu a tlaku podľa STN 744505.
Nové podklady zbrúste (zrnitosť 16) a odsajte prach. Nenasiakavé a hladké povrchy, napr. keramické obklady a dlažbu
alebo terazzo podlahy očistite prípravkom Thomsit PRO 40
a v prípade potreby prebrúste a vysajte. Drevené podlahy sa
dajú na takto pripravené povrchy lepiť bez použitia penetrácie.

Po nevyhnutnej mechanickej príprave staré podklady a liate
asfaltové potery napenetrujte prípravkom Thomsit R 755
alebo Thomsit R 740. Prípadné nerovnosti vyrovnajte vhodnou vyrovnávacou hmotou Thomsit v hrúbke min. 2 mm.

SPRACOVANIE
Podľa druhu parkiet lepidlo rovnomerne naneste na podklad
pomocou zubovej stierky typu B3, B11 alebo B15. Nanášajte
len také množstvo lepidla, ktoré môžete pokryť parketami po
dobu jeho spracovateľnosti. Skontrolujte, či je vždy na rube
parkety nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte
postriekaniu hrán. Dodržujte dilatačné medzery u stien
a stĺpov min. 10 mm. Ihneď po položení odstráňte z dilatácií
dištančné kliny. Najmenej 24 hodín po položených parketách nechoďte.

NEPREHLIADNITE
Lepidlo spracovávajte pri teplote podkladu vyššej ako +15°C,
teplote vzduchu vyššej ako +18°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 75 %. Všetky uvedené údaje boli zistené pri
teplote +23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. V prípade
iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia resp. vytvrdnutia materiálu. Drevené podlahy s MDF / HDF strednou vrstvou sú
negatívne náchylné na sezónny vývoj vlhkosti (zima / leto).
Elastické lepidlo Thomsit P 670 nie je schopné tento efekt
úplne potlačiť. V týchto prípadoch odporúčame použitie lepidla Thomsit P 625, ktoré je odolné proti šmykovým silám.
Dajte pozor, aby lepidlo nepresiaklo do škár medzi prvky
drevenej podlahy. Zabráňte kontaktu lepidla s vrchnou uzatváracou vrstvou aplikovanou na povrch drevenej podlahy.
Náradie a čerstvé zvyšky materiálu očistite bezprostredne po
aplikácii liehom. Pred miešaním odstráňte z povrchu lepidla
všetku zatvrdnutú hmotu (vzniknutú napr. nesprávnymi skladovacími podmienkami), nevmiešavajte. Po použití dôkladne
uzatvorte otvorené nádoby. Thomsit P 670 sa nesmie dostať
do vodných tokov, odpadových vôd alebo do pôdy. Počas
vytvrdzovania sa uvoľňuje metanol. Po vytvrdnutí obsahu
odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných
údajov.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do
očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte
lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre
vody, vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dodávaná forma:
pasta
Farba:
béžová
Hustota:
1,7 kg/l
Orientačná spotreba:
- mozaika, priemyselná podlaha,
lamparkety:
stierka B 3, 850 – 950 g/m²
- parketové vlysy, hotové (alebo viacvrstvové) parkety
do max. dĺžky 1200 mm:
stierka B 11, 1000 – 1250 g/m²
- veľké formáty:
stierka B 15, 1150 – 1350 g/m²
Doba spracovania:
20 – 30 min.
Povrch zaťažiteľný po:
cca 24 hod.
Brúsenie/úprava povrchu po:
24 hod.,
48 hod. pri nenasiakavých materiáloch
Tepelná odolnosť:
- transport:
–20°C až +50°C
- skladovanie
+10°C až +30°C

Zubovou stierkou

Vhodné na podlahové vykurovanie

hĺbka medzery medzi zubami:
šírka medzery medzi zubami:
šírka hlavy zuba:

3,40 mm
3,60 mm
3,40 mm

hĺbka medzery medzi zubami:
šírka medzery medzi zubami:
šírka hlavy zuba:

5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm

hĺbka medzery medzi zubami:
šírka medzery medzi zubami:
šírka hlavy zuba:

5,50 mm
5,50 mm
7,00 mm

B3

Produkt je určený na profesionálne použitie.

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

B11

B15

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov
slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky,
poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. 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.: 02/502 46 111, fax: 02/502 46 384
e-mail: info@thomsit.sk
www.thomsit.sk

