
Technický list

ISOMAT ΑΚ-PARQUET 
Polyuretánové lepidlo na drevené podlahy

Popis
ISOMAT ΑΚ-PARQUET je silné, 
polyuretánové lepidlo na drevené podlahy. 
Poskytuje:

• Vynikajúcu pevnosť spoja
• Vysokú odolnosť voči výkyvom teplôt od 

-40°C to +90°C.
• Zvukovo izolačné vlastnosti.
• Permanentnú pružnosť a vysokú 

mechanickú pevnosť.
• Veľmi dobrá lepenie na rôzne podklady.

• Jednoduchú aplikáciu, je ihneď pripravený 
na použitie

• Neobsahuje rozpúštadla ani vodu a preto 
nemá vplyv na drevo.

Oblasť použitia

Vhodné pre lepenie všetkých druhov parkiet 
(tuhé, lam. parkety atď) na podklady na báze 
cementu, staré drevené podlahy, mramor, 
mozaiku, kovové povrchy a pod. Ideálne pre 
podlahy s podlahovým vykurovaním

Technické údaje

pasta 

béžová 

1,45 kg/l 

45 min 

Forma: 

Farba: 

Hustota: 

Tvorba šupy:  
Doba vytvrdzovania: 3mm/ 24hrs (23oC, 

50% R.H) 

Tvrdosť  SHORE A: 50±5 
Pevnosť v ťahu 
(ISO 8339) : 1,5 N/mm2 

Pretiahnutie pri pretrhnutí 
(ISO 8339) : 400% 

Návod na použitie

1. Podklad
Podklad musí byť suchý a bez prachu, 
voľných častíc, mastnoty atď

2. Aplikácia
Lepidlo sa rovnomerne nanesie na podklad 
ozubenou stierkou pre drevené podlahy. 
Umiestnite drevené podlahy na lepidlo 
miernym tlakom. Ak sa ma konečný povrch 
vyleštiť, musí to byť vykonané minimálne 24 
hodín po aplikácii v závislosti na teplote. 
Napriek tomu sa odporúča vyčkať 2 až 3 dni, 
kým su parkety plne viazane s lepidlom.

Spotreba

1,2-1,4 kg/m2, v závislosti na veľkosti zubov 
stierky a na povahe podkladu.

Balenie

ISOMAT ΑΚ-PARQUET je dodávaný v 
plastových vedrách 12 kg (každé vedro 
obsahuje 2 hliníkové vrecia 6 kg).

Skladovateľnosť

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní 
v suchom priestore mimo vysokých teplôt.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a 
vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k 
aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je 
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu 
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Poznámky

• Tekutosť lepidla je závislá na teplote. Pri 
nízkej teplote je hustejšia

• V podlahách s podlahovým vykurovaním. 
Pred aplikáciou lepidla, by mal systém 
pracovať aspoň po dobu dvoch týždňov.

•Vlhkosť dreva musi byť v odporúčanom 
limite

• Vlhkosť podkladu musí byť v medziach, 
ktoré sú odporúčané pre upevnenie 
drevených podláh.

• Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť v 
rozmedzí 40% - 70% a okolitá teplota by 
mala byť od +10°C do +35°C.

• Prečítajte si bezpečnostné rady a opatrenia 
napísané na obale.
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