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Dřevěné krytiny MeisterParkett. longlife, Lindura a 
Nadura lze, alternativně k plovoucí pokládce, celoplošně 
přilepit k podkladu. Podmínkou je použití doporučeného 
lepidla. 

Je bezpodmínečně nutné, aby byl dodržen i návod na 
pokládku podlahových krytin se zámkovým spojem 
Masterclic Plus, Unizip i obecné pokyny a doporučení, 
stejně tak jako přípravná opatření vyplývající z návodu na 
pokládku. 

K celoplošnému lepení MEISTERWERKE doporučuje 
výhradně "tvrdá", proti posunu odolná lepidla bez obsahu 
vody, nebo organických rozpouštědel  (dle ISO 17178).

V případě potřeby dalších informací se obraťte na 
výrobce lepidla. 

Informace k doporučeným lepidlům:
Doporučení jednotlivých typů lepidel vychází ze zkoušek 
jejich výrobců.
Z důvodu variability a rozdílů podmínek v místě pokládky, 
není možné z doporučení vyvozovat jakékoliv nároky na 
záruku. Za systém lepení tak nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost. Proto doporučujeme před pokládkou 
provést několik pokusných lepení materiálu na podklad, 
nebo se, k zodpovězení dotazů,  spojit technickou 
podporou výrobce lepidla.

Technika pokládky:
Každý jednotlivý podlahový dílec je třeba uložit do 
lepivého lože a následně ho do něj vtlačit tak, aby došlo k 
co možná nejlepšímu provázání se spodní stranou lamely. 
K zamezení vzniků suchých, dutých, míst, je vhodné 
materiál zatížit. Přitom je třeba důsledně dodržovat 
veškeré pokyny výrobce lepidla,  jakou je doba zpracování, 
doba reologace, poměry jednotlivých složek lepidla, apod. 

Obecně platí, že podklad musí být vhodný pro pokládku 
dřevených podlahových krytin dle DIN 18 365 a 18 356, 
tedy rovný, suchý, čistý, bez prasklin a spár, a musí mít 
dostatečnou tlakovou a tahovou odolnost. 
Bezdpomínečně nutná hodnota zbytkové vlhkosti 
podkladu měřená CM metodou:
Cementový potěr: 2,0 CM-% (v případě podkladu 
vybaveného podlahovým topením: 1,8 CM-%) 
Anhydrid: 0,5 CM-% (v případě podkladu vybaveného 
podlahovým topením: 0,3 CM-%)

Tyto hodnoty jsou platné i pro rychloschnoucí 
cementové potěry (Schnellzement-Estriche SZE), 
beton a cementové potěry s přidanými složkami 
(Estrichzusatzmitteln EZM).
Před započetím pokládky je třeba, aby zhotovitel 
nejprve zkontroloval podklad a určil, zda je vhodný pro 
daný typ pokládky, požadovanou zátěž a způsob 
užívání. Výšeuvedená kontrola musí probíhat v souladu 
s obecně platnými předpisy. Pokud podklad vykazuje 
jakékoliv vady, nebo je se ,z důvodu struktury 
podlahové konstrukce ,  možné obávat vzniku škod v 
budoucnu, je třeba aby zhotovitel tyto skutečnosti 
písemně uvedl formou námitek, a to zejména při:

-  větších nerovnostech
-  prasklinách v podkladu
-  nedostatečně suchém podkladu
-  nedostatečné pevnosti podkladu, nebo povrchu
-  neočištěném podkladu na jehož povrchu se nalézá       
-  např. olej, vosk, lak, zbytky barvy, apod.
-  nesprávné výšce podkladu, respektive nevhodné výšce 
-  vzhledem k navazujícícm stavebním prvkům
-  nevhodné teplotě podkladu
-  nevhodných  podmínkách v místě pokládky
- chybějícím protokolu o nátopné zkoušce u podkladů 
- vybavených podlahovým topením

   nedodržení dilatačních spár v podkladu, nebo jejich 
- uzavření
-  chybějících přesazích krajů
-  chybějíím označení bodů pro měření vytápěných 
- podlahových ploch
- chybějícíím plánu dilatačních , přechodových a 
- technických spár  v podkladu (pokud je nutný)

fidbox®

Životnost a uchování hodnoty dřevěných podlahových 
krytin silně ovlivňují výkyvy v teplotě a vlhkosti 
vzduchu. Proto doporučujeme použtí fidboxu (měřícího 
přístroje společnosti floorpotector), který je schopen 
dlouhodobého záznamu teploty (°C) a relativní vlhkosti 
vzduchu (%) v bezprostřední blízkosti krytiny. Uložená 
data je možné načíst skrz povrch krytiny pomocí speiální 
čtečky. Pokud by došlo k škodní události, je tak možné 
velmi rychle zjistit příčinu a vyhnout se  dlouhému 
pátraní.

Celoplošné lepení 
MeisterParkett. longlife, Lindura®

© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH / 09 / 2022 Dnem vydání tohoto doporučení pozbývají platnost všechna předešlá



!

Bona Titan

WOOD H 770 ECO PREMIUM

collfox P 850

Ultrabond Eco S968 1K / Ultrabond Eco P909 2K Fast

SikaBond-700 Parquet Premium

UZIN MK 92 S / UZIN MK 250

WAKOL MS 290 / WAKOL PU 225

STAUF SPU 570 / STAUF PUK 446 / STAUF PUK 455

PCI PAR 360 / PCI PAR 365

SCHÖNOX PU 960 PARKETT / SCHÖNOX PARKETT 600

P 625 / P 690 / P 699

WULFF Parkettstoff 90

ARDEX AF 485 / ARDEX AF 490

158 Eurowood MS PLUS / 145 Euromix Wood Extra

Bakit PU-P
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Doporučená lepidla k celoplošnému lepení 
MeisterParkett. longlife, Lindura®a  Nadura

Před započetím pokládky se bezdpomínečně ujistěte, zda je lepidlo vhodné pro použití v místě 
pokládky a pro daný typ zátěže. V případě jakýchkoli dotazů a hledání alternativ se obracejte na 
výrobce lepidla. 

Výrobce Lepidlo

PARKETTKLEBSTOFF X-BOND MS-K 530




