
Technický list výrobku 
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www.murexin.com 

Profesionálne lepidlo 
na parkety LE 555 
(Profi Parkettklebstoff LE 555) 
 
 

 široké spektrum použitia  
 rýchly nábeh počiatočných pevností 
 neobsahuje vodu 
 výborný pomer cena : výkon  

 
 

Popis výrobku 
 
Lepidlo na báze umelých živíc bez obsahu vody a 
s obsahom rozpúšťadla, s veľmi veľkou adhéziou  a 
vysokou počiatočnou lepivosťou aj na tuhých 
nesavých poteroch. Vytvára výrazný kvapľovitý efekt, 
ktorý dokonale podoprie lepený drevený prvok aj 
v miestach lokálnych nerovností podkladu, tím 
dochádza k redukcii korčajového hluku. 
 

Použitie 
 
V interiéri na lepenie mozaikových parkiet a vlysov, 
priemyselnej mozaiky, dvojvrstvých a trojvrstvých 
hotových parkiet, masívnych dubových palubových 
podláh. Vhodné na cementové podklady, 
drevotriesku, OSB dosky bez impregnácie, CETRIS 
dosky, liaty asfaltový poter. 
Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie 
kolieskovým nábytkom. 
 
  

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
20 kg vedro  33 ved / 660 kg na palete 
 
 
 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 12 mesiacov pri teplote nad +5°C   
 
 
 
 

 

Technické údaje 
 

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

 
Spotreba:  cca 700 – 1 100 g/m2  
Špecifická hmotnosť:  cca 1,37 g/cm3  
Doba spracovania:  cca 10 - 15 min.  
Konečná pevnosť po:  cca 72 hod 
Optimálna teplota 
počas spracovania: +16 až +22°C 
         

 
 

Skúšané podľa 
 
GISCODE: S1 
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Spracovanie 
 
Odporúčané náradie: 
Ozubená stierka B3, PK. 
 
Podklad: 
Musí byť čistý, suchý, tvarovo stabilný, zbavený 
zmrazkov, prachu nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, 
všetkých separačných vrstiev. Musí vyhovovať 
platným normám a predpisom. 
Je vhodné na všetky bežné stavebné podklady, 
cementové potery, anhydritové potery, 
drevotrieskové dosky, neimpregnované OSB dosky, 
CETRIS dosky, liate asfaltové potery 
 
Nevhodné použitie: na kov, plasty a na vododpudvé 
podklady použite Murexin Dvojzložkové lepidlo na 
parkety PU 566. 
 
Príprava podkladu:  
Podklad pripravte podľa platných noriem 
a predpisov, na vyrovnanie podkladu odporúčame 
systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, 
čiže vhodnú penetráciu a nivelačnú hmotu. 
 
Ak lepíte parkety na podlahové vykurovanie, alebo  
na veľmi savé, cementové podklady, odporúčame 
penetrovať s Murexin Hĺbkovým základom D 7. Ak 
podklad vyhovuje platným normám a predpisom, 
a ak je podklad drevotrieska, OSB, alebo CETRIS 
doska, príp. laty asfaltový poter, penetrácia nie je 
nutná. 
 
V prípade, ak je podklad veľmi savý, podklad 
penetrujte s Murexin Hĺbkovým základom D 7, 
s dobou schnutia cca 2 - 4 hod, anhydritový poter 
pri použití tejto penetrácie musí schnúť min. 12 hod. 
Vhodnou alternatívou k Murexin Hĺbkovému 
základu D 7 je Murexin Hĺbkový základ L 3, ten je 
vhodný hlavne na mierne pieskujúce podklady, viď 
technický list. 
 

Plochy vyrovnané s nivelačnou hmotou dôkladne 
prebrúste a povysávajte. 
  
Spracovanie: 
Lepidlo naneste rovnomerne, vhodnou ozubenou 
stierkou na podklad. Veľkosť ozubenia je závislá od 
druhu parkiet a podkladu. Doba otvorenia, čiže doba 
vhodná na položenie parkiet do lepidla je cca 10 - 
15 min. Lepený prvok ukladajte do lôžka mierne 
posuvným pohybom, ľahko poklepte tak, aby bola 
rubová strana celoplošne pokrytá lepidlom. 
Brúsenie parkiet je možné až po cca 72 hod, pri 
nižších teplotách a na nesavých podkladoch 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. 
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 
 
 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste. 

Dôležité  
Dodržiavajte 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 a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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