
 

 

Technický list č. BL 67  

Jednosložkové PU lepidlo 
na parkety PAR 364 
 
 

Oblasti použití 
• Pro podlahy v interiérech. 
• K lepení: 

– Kantovky. 
– Masivních vlisů podle EN 13 226. 
– Masivních parket bez pera a drážky podle EN 13 

227. 
– Masivních overlay-vlisů podle EN 13 228. 
– Mozaikových parket podle EN 13 488. 
– Vícevrstvých parket podle EN 13 489. 
– Laminátu. 
– Dřevěné dlažby RE. 
– Exotického dřeva, např. bambusového dřeva. 

• Vhodné pro podlahové topení. 
 
Vlastnosti produktu 
• Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode RU 1. 
• Bez obsahu vody. 
• Připravený k použití. 
• Dobrá natahovatelnost. 
• Rychle vytvrzující. 
• Dobrá pevnost ve smyku. 
• Tvrdé lepicí lože. 
• S pružnými charakteristikami. 
 
Údaje pro zpracování 
Technologické údaje o materiálu 
Materiál na bázi polyuretanu. 
 
Komponenty 1-komponentní 
Objemová hmotnost cca 1,5 g/cm3 
Konzistence pastovitá 
Barva světle béžová 
Označení podle předpisu 
Přeprava nebezpečných 
látek na pozemních 
komunikacích a po 
železnici. (GGVSEB) 

 
 
 
není nebezpečný 

Hořlavost kapalin (VbF) odpadá 
Práce s nebezpečnými 
látkami (GefStoffV) 

zdraví škodlivá – obsahuje 
Diphenylmethan-4,4‘-
diisocyanat 

Neskladovat v mrazu. Skladovatelnost cca 9 měsíců, 
v uzavřené nádobě. Neskladovat dlouhodobě nad +30 °C. 
Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny. 

 

Technické údaje pro zpracování 
Spotřeba  cca 800 až 1200 g/m2  
Teplota interiéru a podkladu  +15 až +25 °C  

Vlhkost vzduchu  pod 75 %  

Doba pro pokládku po*  cca 0 až 25 minutách  

Zatížitelné po  cca 24 hodinách  
Úprava povrchu po  cca 24 hodinách  

Konečná lepící síla po*  cca 5 dnech  

Typ nanášení 
jednostranně na připravený podklad, 
zubatou špachtlí B 11 nebo B 12 , podle 
krytiny.  

*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu cca 10 minut. 
Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby. 
 
Vhodné podklady 
• Savé minerální podklady. 
• Stěrky USP 32 nebo HSP 34. 
• Potěrová malta SES 36 nebo potěr FES 37. 
• Z litého asfaltu. 
• Dřevotřískové desky. 
 
Příprava podkladu 
Platí nařízení podle normy DIN 18 356 (parketářské 
práce), ale je nutné vzít na vědomí informační list 
TKB – 1 „Lepení parket“. 
Při práci s parketami se nesmí opomenout zvláštní 
pravidla pro přípravu podkladu. 
Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez 
prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru 
a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit. 
Potěry z litého asfaltu, Anhydritové/Kalciosulfátové 
potěry je třeba vybrousit a vysát. 
Zbytky starých lepidel, penetrací nebo stěrek, tak jako 
labilní povrchy je třeba obrousit a následně řádně 
vysát. 
 

 



 

 
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 
tel.: +420 469 607 111 
fax: +420 469 607 112 
e-mail: info.cz@basf.com 
www.basf-sh.cz 
 
Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420 469 607 160 
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118 
e-mail: objednavky.cz@basf.com 

 
Obchodní a odborné poradenství 
Praha 
724 212 449 
Střední a Severní Čechy 
724 940 257 
Západní a Jižní Čechy 
724 916 820 
Východní Čechy 
724 532 473 
Morava 
725 782 026 

 
Produktový manažer 
724 269 012 
pci-produkty@basf.com 

 
Servis a poradenství  
na stavbách 
Praha 
602 136 612  
Východní, Střední  
a Severní Čechy 
724 929 531 
Západní a Jižní Čechy 
724 164 706 
Morava 
724 965 589 

 
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným 
znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada  
a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. 
Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz 
Vydáno: březen 2011                                                                                                                                                                                     Novým vydánímpozbývá staré platnost. 

 
 

 

Potěry z litého asfaltu musí mít pevný povrch a musí 
se zasypat pískem. 
Dřevotřískové desky musí sedět v peru a drážce 
a mohou, ale nemusí být ohoblované. 

 
Zpracování lepidla PAR 364 
Nádobu s lepidlem PAR 364 dát do místnosti před 
zahájením prací, dokud nezíská teplotu místnosti. 
Následně otevřít nádobu a odstranit PE fólii. 
Lepidlo PAR 364 se nanáší zubovou špachtlí 
rovnoměrně na připravený podklad. Nanáší se jen 
tolik lepidla, kolik je třeba. 
Parkety položit na podklad lehkým posunutím a 
následně dobře poklepat. 
Je nutné dbát na to, aby parkety ležely v lepidle 
celoplošně. 
Je nutné dodržet vzdálenost parket od zdi min. 10 
mm! Vložit vymezovací klínky do mezery mezi 
parketou a zdí bezprostředně po položení. 
Nečistoty na parketách se musí odstranit a fleky 
okamžitě vyčistit alkoholem nebo lihem. 
Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od 
jednotlivých výrobců podlahových krytin. 
 
Důležitá upozornění 
Laminátové podlahy se mohou lepit jen na 
vystěrkované podklady. 
Pokud musí být podklad napenetrován penetračním 
nátěrem VG 7 (např. zábrana proti vlhkosti), je třeba 
penetraci před nanesením lepidla PAR 364 zasypat 
křemičitým pískem. 
Lepidlo PAR 364 je náchylné na vlhkost a je nezbytné 
ho uchovávat v uzavřené nádobě. Nádobu je třeba po 
ukončení prací v co nejkratší době uzavřít. 
Znečištěné povrchy na dřevěných podkladech je 
nutné odstranit v čerstvém stavu PU čistidlem 
(acetonem). 

 
Balení a skladovatelnost 
• 7,5 kg kbelík Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4335/6  
• Skladovat v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 

9 měsíců. 

 

Bezpečnostní pokyny 
Všeobecné předpisy pro disperzní produkty 
Poškozuje zdraví. 
Obsahuje Diphenymethan-4,4‘-diisocyanat (MDI). 
Dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Je možná 
senzibilita při vdechnutí a styku s pokožkou. Plyny, 
aerosol a páry se nesmí vdechovat. Je nutné držet  
z dosahu dětí. Zabránit styku s očima a pokožkou. Při 
zasažení očí, je nutné okamžité vymytí vodou a 
následné vyhledání lékaře. Při styku s pokožkou 
okamžitě smýt vodou a mýdlem. Při práci používat 
ochranné rukavice a oblek. Při nevolnosti nebo 
havárie okamžitě vyhledat lékaře pokud možno 
předložit tento informační list nebo etiketu z obalu. 
Používat jen v dobře větraných prostorách. Při 
potížích způsobených vdechnutím je nutné 
postiženého ihned dostat na čerstvý vzduch a uklidnit 
ho. Je určeno pouze pro odborné zpracovatele. 
POZOR: je nutné předejít případné explozi. Giscode 
RU 1. 
Další informace je možno získat z bezpečnostního 
listu. 
 
Služby architektům a projektantům 
Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební 
osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat  
u odborných poradců a v centrále společnosti. 
 
Odstraňování prázdných obalů 
Všechny informace o likvidaci prázdných balení, 
produktů a jejich zbytků jsou uvedeny  
v bezpečnostním listu. 
 
Typy vhodných špachtlí 
B 11 

 
 
B 12 

 


