
COMPETENCE PUR  

Schody, parapety 

parkety 
 

 
 

Lepidla pro lepení schodů a 
okenních parapetů 

KLEIBERIT StairMaster 536 
Tlakově pevné 2K PUR expanzní 
lepidlo pro montáž schodišťových 
stupňů, dveřních prahů a 
okenních parapetů. 

 Bez hnacího plynu 

 Bez obsahu formaldehydu a 
PCB 

 Bezproblémové zpracování 

 Zpracovatelné od +10°C 

 Zatížitelné již po 20 minutách 

 Třída stavebních hmot B2 

 Vytvrzení nezávislé na 
vlhkosti.  

 

 

 
 

Lepidla pro výrobu schodů a 
okenních parapetů 

KLEBIT 300.0/303.0/303.2 
Univerzálně použitelná disperze 
na bázi PVAC pro lepení spárovky 
a ploch HPL/CPL. 

 Jednosložkové 

 Lepení tvrdých a exotických 
dřevin při výrobě 
schodišťových stupňů 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Vysoká odolnost proti vodě se 
zkušebním certifikátem D3 
podle DIN/EN 204 

LEPIDLA 
 
 
 
 

 
 
 
Na parketové podlahy a 
schodišťové stupně, je jedno, zda 
z masivu nebo laminátové, jsou 
kladeny velmi vysoké požadavky.   
 

 Vysoká odolnost proti vodě a 
vlhkosti 

 Dobrá dlouhodobá odolnost – 
žádné křehnutí lepené spáry 

 Dobrá tepelná odolnost 
(např. při podlahovém 
vytápění) 

 Vyrovnání bobtnání a 
sesychání dřeva, podmíněné 
roční dobou a podlahovým 
vytápěním 

 Odolnost proti 
rozpouštědlům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KLEBCHEMIE 
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Max-Becker-Str. 4 
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ZWT s.r.o. tel.: 517 325 512 
Sušilovo nám. 23             fax: 517 370 388 
683 01 Rousínov     info@zwt.cz 

 S tužidlem v kvalitě D4 podle 
DIN/EN 204 

 Vysoká odolnost proti teplotě 
dle WATT 91 > 7 N/mm

2
 

 Velmi dobré lepení ve 
vysokofrekvenčním poli 

Dobrý poměr mezi otevřenou a 
lisovací dobou 

 
KLEIBERIT Tempo 347 
Speciální disperze pro strojní 
kontinuální a řemeslný 
postformingový postup. 

 Dobře zpracovatelná, jak 
stříkáním, tak i válcovým 
nanášením 

 Vhodné pro HPL, 
polyesterové lamináty a dýhy 

 Velmi krátké lisovací časy 

 Dobrá tepelná odolnost 

 Vysoká odolnost proti vlhkosti 

 
KLEIBERIT C152 Sp 
Rozpouštědlové lepidlo na bázi 
polychloroprenu. 

 Pro plošné lepení HPL/CPL a 
postforming kontaktním 
způsobem 

 Pro stacionární 
postformingové postupy 

 

 
 
 
 

Lepidla pro pokládání parket 

KLEIBERIT Parketkleber D3 
Pro lepení perodrážkových spojů 
plovoucích podlah z masivu i 
laminátu.  

 Bezbarvá spára 

 Kvalita spoje podle DIN/EN 
204 D3 

 Bez obsahu rozpouštědel a 
formaldehydu 

 Elastická lepená spára 

 
KLEIBERIT 254 

Lepidlo pro plošné lepení parket 
s obsahem rozpouštědel na 
všechny běžné stavební podklady 

 Bez obsahu vody 

 Pro savé i nesavé povrchy 

 Rychlé vytvrzení 

 Vhodné pro podlahové 
vytápění 

 Vysoká odolnost proti vlhkosti 
a teplotě 

 
Parkettkleber 350 

PVAC disperze pro lepení parket 
na savé povrchy, např. cement, 
anhydrid, potěry, beton. 

 Bez obsahu rozpouštědel 

 Žádné křehnutí lepené spáry 

 Pastovitá, dobře roztíratelná 
konzistence 

 
Parkettkleber 542 

Dvousložkové PUR lepidlo pro 
lepení parket na savé i nesavé 
podklady, i keramických a 
kamenných dlaždic 

 Bez obsahu formaldehydu a 
rozpouštědel 

 Bez obsahu vody a 
změkčovadel 

 Dobrá odolnost proti stárnutí 

KLEIBERIT PUR 566 
Jednosložkové montážní lepidlo 
pro přímé lepení laminátové 
podlahy na betonový potěr 

 Snadný a čistý nános 
housenky pomocí ruční 
pistole 

 Velmi dobrá redukce 
kročejového hluku (zkoušeno 
LGA Nürnberg) 

 Vyrovnávající tolerance 

 
KLEIBERIT PUR 567 

Jednosložkové PUR lepidlo bez 
obsahu rozpouštědel pro plošné 
lepení laminátových, masivních (i 
exotických) a mosaikových 
parket, dřevěných kostek, OSB a 
DT podlah na savé povrchy a 
kamenné podlahy 

 Vysoké hodnoty pevnosti 

 Odolné proti stárnutí 

 Bez obsahu formaldehydu 

 Bez obsahu vody, pro žádné 
bobtnání 

 Otevřená doba ca. 60 minut 
 

 
 
 

 
 


