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Lepidlo na parkety 
X-Bond MS-K530 
 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K530)  
 
 

 neobsahuje rozpúšťadlá, ani vodu  
 veľká pevnosť v strihu  
   nízky obsah emisií 
   neobsahuje zmäkčovadlá (neovplyvňuje kvalitu laku)  
 

Popis výrobku 
Jednozložkové lepidlo na najmodernejšej báze MS 
silanov, neobsahujúce ani vodu, ani rozpúšťadlá. 
Lepidlo neobsahuje zmäkčovadlá, negatívne 
neovplyvňuje kvalitu následne nanesených lakov.  
 

Použitie 
V interiéri na lepenie masívnych vlysových parkiet 
podľa EN 13226, priemyselnej mozaiky podľa EN 
14761, mozaikových parkiet EN 13488, Lam parkiet 
podľa EN 13489 a palubových dosiek. Vhodné aj na 
lepenie 2 a 3 vrstvových parkiet. 
Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie 
kolieskovým nábytkom.  
 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
16 plast. vedro   33 vedier / 528  kg na palete  
 
 
Skladovanie:  
V suchu na drevených roštoch v neporušenom 
originálnom balení, teplota počas skladovania nesmie 
klesnúť pod +5°C. 
Skladovateľnosť: 8 mesiacov 
 

 
 
 

 

Technické údaje 
Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

Spotreba: 0,8 – 1,2 kg/m2 

podľa zvoleného ozubenia 
a kvality podkladu 

Špecifická hmotnosť: 1,6 g/cm3  
Čas na pokládku:   cca 30 - 35 minút 
Konečná pevnosť po: cca 48 hod 
Ideálna teplota počas spracovania: +16°C až +25°C 
 
 

Skúšané podľa 
EMICODE - EC 1R Plus veľmi nízky obsah emisií, po 
vytuhnutí je výrobok pachovo neutrálny a fyziologicky, 
ako aj ekologicky nezávadný. Nemá žiadne vedľajšie 
účinky na kvalitu ovzdušia v miestnostiach. 
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Spracovanie 
 

Odporúčané náradie: 
Ozubená stierka B3, PK, B5, B17 
 
Podklad: 
Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, 
nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, 
tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. 
Musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a 
predpisov. 
 
Vhodné použitie: 
Na bežné cementové podklady, podklady 
z drevovláknitých dosiek, anhydritové podklady. 
Vhodné aj na iné podklady, ako kovy, kameň, keramika, 
liaty asfalt (s posypom krem. piesku). 
Pri podkladoch nespĺňajúcich požiadavky noriem 
odporúčame urobiť skúšobné lepenie. 
 
Príprava podkladu: 
Podklad pred lepením zbavte voľných častíc. Podklad 
odporúčame pripraviť vhodným Murexin penetračným 
náterom a vyrovnať s Murexin nivelačnou stierkou 
Skontrolujte vyzretosť podkladu. 
Lepené drevné prvky majú byť aklimatizované na 
teplotu priestoru, teplota parkety mala byť zhodná 
s povrchovou teplotou podkladu. 
Pri pokládke na podlahové vykurovanie odporúčame 
podklad vopred napenetrovať s Murexin Hĺbkovým 
základom D 7, alebo Murexin Penetračným náterom PU 
5. 
Podklady vyhovujúce platným normám a predpisom nie 
je nutné pred lepením penetrovať. Nivelačné stierky 
pred lepením prebrúste.  
 

Spracovanie: 
Lepidlo naneste na pripravený podklad vhodnou 
ozubenou stierkou. Čas na pokládku parkiet po 
nanesení lepidla na podklad je cca 30 – 35 min. 
Lepený prvok ukladajte do lôžka mierne posuvným 
pohybom, ľahko poklepte tak, aby bola rubová 
strana celoplošne pokrytá lepidlom. 
Plocha je pochôdzna po cca 24 hod. 
Pri tuhnutí lepidla dochádza k chemickej reakcii, 
ktorá je závislá na teplote okolitého prostredia. 
Vyššie teploty skracujú, nižšie predlžujú čas 
tuhnutia lepidla. Brúsenie parkiet je možné až po 
cca 48 hod, pri nižších teplotách sa doba schnutia 
predlžuje. 
Dbajte na optimálnu vlhkosť lepeného materiálu, 
dodržujte pokyny výrobcu parkiet. Lepené drevené 
prvky nechajte pred pokládkou aklimatizovať na 
teplotu a vlhkosť prostredia. 
Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K530 vďaka 
pružnosti odbúrava šmykové sily a tím zabraňuje  
prenosu nežiaducich síl do podkladu, podklad je 
chránený.  
Zašpinenie povrchu parkiet, po cca 1-2 hod je 
možné lepidlo jemným trením mechanicky odstrániť 
bez poškodenia povrchu, ak lepidlo vytuhne, je 
možné ho odstrániť iba mechanicky! 
Optimálna teplota počas spracovania: +16 až +22°C 
 
Pozn.: Penetrácia všeobecne znižuje riziko 
nedokonalého spojenia lepidla s podkladom, znižuje 
spotrebu lepidla a zvyšuje komfort práce. 
 
 
 
 

 
 

Pre perfektný systém 
Penetrácia podkladov:    Nivelačné hmoty: 
Špeciálna penetrácia X-Bond MS-A58 Nivelačná hmota FZ 100  
Hĺbkový základ D 7    Rýchla nivelačná hmota SL 52  
Penetračný náter PU 5   Nivelačná hmota Extrem NE 30 
      Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50 
      Nivelačná hmota CA 20   

 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho 
likvidácii nájdete v Karta bezpečnostných údajov.  
Dôležité 
Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť 
a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál. 
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými 
a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré 
však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých 
predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri 
nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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