
Technické údaje
Základ: SMP

Barva: béžová

Hustota: 1,72 kg/l

Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C

Pracovní teplota: ne nižší než + 18 °C,

rel. vlhkost ne vyšší než 65 %

Spotřeba materiálu:

Délka parkety až do 800 mm:

ozubená stěrka TKB B6, B10: asi 800

- 1.000 g/m2

Délka parkety více než 800 mm:

ozubená stěrka TKB B11, B15: asi

1.000 - 1.300 g/m2

Čekací doba: žádná

Vytvoření povrchové vrstvy: asi po

45 - 60 min

Doba zpracovatelnosti: asi 40 min.

Doba tuhnutí: asi 24 hodin

Další zpracování dřeva: po 24 až 48

hodinách*

Všechny hodnoty jsou jen přibližné,

podléhají místním klimatickým odchyl-

kám a mění se v závislosti na savosti

podkladů a aplikačním nástroji.

* Možné s vlhkostí dřeva přizpůsobe-

nou vlhkosti vzduchu na místě

Vlastnosti výrobku
schválený stavebními úřady

Stavební výrobek zkoušený na emise

na základě principů DIBt - schválení č.:

Z-155.10-435

EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,

regulované

splňuje požadavky EN 14 293

nereaguje s výrobky na přípravu pod-

kladu

tvrdá vrstva lepidla

bezvodý, nezpůsobuje rozpínání dřeva

univerzální použití

nevyžaduje penetraci

velmi snadno roztíratelný

vhodný na asfaltový potěr bez pene-

trace

bez obsahu rozpouštědel podle TRGS

610

bezvodý, nezpůsobuje rozpínání dřeva

zbytky lepidla lze snadno odstranit

optimální rýhování

vhodný pro použití na systémy podla-

hového vytápění

slabý zápach

jednosložkový

připravený k použití

žádná doba čekání

dlouhá doba zpracovatelnosti

při renovacích se odstraňuje snadněji

než elastická lepidla

Aplikace
SCHÖNOX PARKETT 600 je vhodné k le-
pení těchto materiálů:
blokové parkety, páskové parkety

mastné typy dřev

mozaikové parkety

vysoké lamelové parkety

lamparkety

Dřevěná dlažba RE/WE podle normy

(Věnujte pozornost detailům uvede-

ným v produktovém listu SCHÖNOX EB

V)

více vrstvá parketa

palubky z tvrdého dřeva

parkety z olivy

tepelně ošetřené parkety

jedno a vícevrstvé parkety z bambusu

kouřový dub (bez zbytkového škodli-

vého amoniaku)

neošetřené rovné korkové pásy, jedno-

vrstvé nebo vícevrstvé na podlahy

SCHÖNOX izolační a separační vrstvy

na savé i nesavé podklady ve vnitřním

prostředí

pro parketové podlahy v průmyslovém

prostředí s pojezdem paletových nebo

vysokozdvižných vozíků

Lepení laminátových prvků nebo

MDF/HDF prvků je možné, je-li to

doporučeno výrobcem. Informujte

se u výrobce prvků. (Viz speciální

informace).

Pro lepení vlysových parket ze dřeva

Ipé/Lapacho doporučujeme SCHÖNOX

PU 950 PARKETT.

Požadavky na podklad
Odpovídající pevnost, rovnost, rozmě-

rová stabilita a suchost.

Při lepení parket s použitím tvrdého le-

pidla je nutné věnovat pozornost vyš-

ším požadavkům na kvalitu a stabilitu

podkladu.

Z podkladu odstraňte zbytky prachu,

špíny, oleje, tuku a volných částic, které

snižují adhezi.

Nesoudržné vrstvy nebo všechny "dro-

livé" části podkladu je nutné me-

chanicky odstranit a podklad podle

potřeby opravit pomocí vyrovnávací

stěrky SCHÖNOX.

Zbytky starých lepidel a vyrovnávací

vrstvy s nedostatečnou tvrdostí je

nutné zcela odstranit pomocí vhodných

mechanických prostředků.

Při lepení na nedostatečně stabilních

podkladech je vhodné použít SCHÖNOX

EB V.

Nové popískované lité asfaltové potěry

IC 10 a IC 15 podle EN 13 813 není nutné

před lepením penetrovat.
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Univerzální, tvrdé SMP lepidlo, neobsahující vodu a s velmi nízkými emisemi
vhodné pro lepení všech známých typů parket a neošetřených korkových čtverců na vhodné podklady. Pro vnitřní použití.
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Pod parketové vlysy je nutné položit ve

dvou vrstvách plovoucí dřevotřískové

nebo OSB desky (alespoň dvojnásobné

šířky než použité parkety), slepit je a

sešroubovat s bočním posunem.

Pro parkety s rovnými hranami a parke-

tové dílce o délce > 800 mm musí být

podklad vyrovnaný s tolerancí podle

DIN 18 202 ≤ 2 mm/m.

Neporušených a rovných povrchů s

odpovídající savostí docílíte použitím

SCHÖNOX SP, SCHÖNOX ZM nebo SCHÖ-

NOX ZM RAPID.

Pro pokládku parketami jsou vhodné

také SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AP a

SCHÖNOXAM. Dbejte, aby vyrovnávací

stěrka byla dobře proschlá.

Na minerální podklady je vhodné pou-

žít SCHÖNOX HP RAPID z důvodu sní-

žení prašnosti povrchu a zpevnění pod-

kladu před aplikací lepidla.

Místnosti v budovách bez suterénu je

nutné izolovat proti vzlínající vlhkosti v

souladu s normou.

S požadavky na podklad pod parkety

vás odkazujeme na technický list vý-

robce parket.

Platí požadavky příslušných platných

norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce
Pokládka parket:
SCHÖNOX PARKETT 600 je připraven k

použití.

Parkety, které se lepí pomocí SCHÖ-

NOX PARKETT 600, musí být aklimati-

zované a vlhkost dřeva musí odpoví-

dat průměrným klimatickým podmín-

kám 20°C a 50 % r.v. (normální prů-

měrná vlhkost dřeva 9% ± 2% pro jed-

notlivé dílce; vícevrstvé parkety 8% ±
2%, dřevěné bloky 8 až 12%).

Obsah vlhkosti u parketových vlysů se

musí před pokládkou zjistit podle EN 13

183-2.

Pro pokládku parket existují optimální

pokojové klimatické podmínky - poko-

jová teplota > 18°C, relativní vlhkost <

65%. Platí základní pravidlo: pokojové

klimatické podmínky při pokládce = po-

kojové klimatické podmínky při užívání.

Při vlhkosti dřeva 9% a pokojové tep-

lotě 22°C je požadována vlhkost vzdu-

chu aspoň 50%. Vychází to z fyzikál-

ních vlastností dřeva a odpovídá op-

timálním podmínkám parketové pod-

lahy.

Rovnoměrně rozetřete lepidlo po pod-

kladu pomocí ozubené stěrky. Stěrku

zvolte podle potřebného množství le-

pidla.

Naneste jen tolik lepidla, kolik můžete

pokrýt parketami do 45 - 60 min.

Parkety pokládejte přímo do lepidla

s lehkým posuvným pohybem. Pevně

je přiklepněte a v případě potřeby za-

těžte. Dbejte na dostatečné pokrytí le-

pidlem. Je-li pokrytí lepidlem nedosta-

tečné, použijte větší velikost ozubení.

Vzdálenostmezi stěnou a pokládanými

parketami musí být v závislosti na

druhu parket a druhu dřeva alespoň

stejná, jako je tloušťka materiálu.

Nepískujte a netmelte dříve, než je le-

pidlo úplně vytvrzené.

Pokládka korkových krytin:
Podklad musí být vhodný, hladký a

rovný.

Neporušených a rovných podkladů s

optimální savostí lze docílit použitím

vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX.

Neošetřené jednovrstvé korkové

prvky musí být rovné a nejméně 24

hod před lepením uloženy v původním

balení v místnosti, kde budou lepeny.

Rozetřete SCHÖNOX PARKETT 600 rov-

noměrně na podklad pomocí ozubené

stěrky velikosti buď TKB A4.

Naneste jen tolik lepidla, kolik můžete

pokrýt korkem do 20 min. Dbejte na

dostatečné pokrytí korku lepidlem.

Po položení korek důkladně přitlačte

nebo převálcujte.

Před dalším ošetřením povrchu vy-

čkejte alespoň 24 hodin.

Předem lakované nebo předem vosko-

vané korkové desky se lepí výhradně

pomocí SCHÖNOX CONTACT.

Balení
16,0 kg plastový kbelík

Skladování
SCHÖNOX PARKETT 600 skladujte na

chladném a suchém místě, kde ne-

mrzne.

Otevřená balení musejí být ihned po

použití uzavřena a spotřebována co

nejdříve.

Odstraňte všechen vytvořený povlak,

nerozmíchávejte jej.

Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném

obalu).

Likvidace
Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte

v souladu s předpisy.

Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte

místní legislativou.

EMICODE
EC 1PLUS R: velmi nízký obsah emisí, re-

gulovaný

GISCODE
RS 10 - pokládkové materiály na bázi

metoxysilanu

EDP - vlastní prohlášení
SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen

společnosti Deutsche Bauchemie a In-

dustrieverband Klebstoffe že výrobek

splňuje kritéria pro dvousložkové prysky-

řice na bázi polyuretanu nebo na SMP

základu, s plnivy na vodní bázi / bez

rozpouštědel.

Environmentální prohlášení o produktu
dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und

Druckfarbenindustrie e.V.

Editor
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení
EPD-DBC-20130016-IBG1-DE
Datum vydání
15.05.13

Platné do
14.05.18
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Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a

použití našich výrobků, jsou založeny na našich zna-

lostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlou-

holetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při stan-

dardních podmínkách a řádném skladování a použí-

vání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpraco-

vání a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, růz-

nému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být po-

stup na základě uvedených informací, ani jiných psa-

ných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokoji-

vého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy

Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí proká-

zat, že předal písemně včas a úplné informace, které

jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu po-

souzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet vý-

robky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.

Především musí být zohledněna majetková práva

třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podlé-

hají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujis-

těte se prosím vždy, že postupujete podle nejnověj-

šího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu

s dalšími informacemi k dispozici na našem technic-

kém oddělení nebo na www.sika.cz

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém

kvality a environmentálního managementu podle

ČSN ISO 9001 a 14001.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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Pokyny
SCHÖNOX PARKETT 600 je možné pro-

barvit použitím vhodného barevného

pigmentu nebo Mixol oxid koncentrátu.

Viz speciální informace.

Po částečném odstranění přikryjte lepi-

dlo plastovou fólií, abyste zabránili tvrd-

nutí lepidla působením vzdušné vlh-

kosti. Odstraňte již vytvořený povlak.

Nástroj ihned po použití očistěte po-

mocí SCHÖNOX FIX CLEAN.

Nečistoty z utěsněných ploch okamžitě

setřete a zbytkový povlak odstraňte

pomocí vhodného čisticího prostředku

(např. SCHÖNOX FIX CLEAN).

Ztvrdlý materiál lze odstranit jen me-

chanicky.

Řiďte se pokyny výrobce parket pro

jejich pokládku. V případě pochyb do-

poručujeme provést zkoušku na malé

ploše.

Je nutné se řídit produktovými listy pro

další příslušné výrobky.


