
 

 
 
 
 
 

Technická informace 

Jednosložkové lepidlo STAUF MULTILAYER 

Elastický jednosložkový hybridní materiál podle 
DIN EN 14293 na parkety 

 
 

Zvláštní vlastnosti: 
► elasticky deformovatelné 
► zbytky lepidla jsou snadno odstranitelné 
► neobsahuje vodu a rozpouštědla, žádné bobtnání dřeva 
► velmi dobře roztíratelné 
► speciálně pro vícevrstvé parkety 

 
 
 
 
 
 

 KÓD GIS 

RS10 
 
 

Vhodné povrchové krytiny 
► Vícevrstvé parkety podle DIN 

EN 13489 
 

 

Vhodné podklady 

Spotřeba na m² 
► 1150 g s ozubením stěrky 5 

 
 

Doba přiložení 
► asi 30 minut při 20 °C 

► Potěry (tekuté) na bázi síranu vápenatého   
► Litý asfalt jen po základní vrstvě 

se STAUF VEP 195 
► Stěrkovací hmoty na parkety 

STAUF 
► Dřevotřískové desky V100 (E1), 

OSB desky 
► Cementové potěry 

Zatížitelnost 
► po asi 48 hodinách 

 
 

Klima v prostoru zpracování 

 ► minimálně 15 °C, maximální relativní vlhkost vzduchu 75% 

Vhodné podkladové 
nátěry 
► STAUF VDP 130 
► STAUF VPU 155 S 
► STAUF VEP 195 

přednostně max. rel. vlhkost 
vzduchu 65%  

 
 

Trvanlivost 

  ► 12 měsíců 

Vhodné stěrkovací hmoty 
► STAUF SPP 95 
► STAUF ES 
► STAUF GS 
► STAUF FZ 
► STAUF RM 
► STAUF PU 
► STAUF AS 
► STAUF SSP RAPID 

 
 

Vlastnosti výrobku 
► odolný proti stárnutí 
► vhodný pro podlažní vytápění 
► necitlivý na mráz 
► rychlý vznik pevnosti 

 
 

Barva 
► béžová 

Velikosti balení 
► Plastové vědro 18 kg 

 
 

Kód Emi 
► EC1-R plus 

 
 

Kód Gis 
► RS 10 

 
 

Schvalovací číslo DIBt 
► Z-155.10-448 
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Jednosložkové lepidlo STAUF MULTILAYER 

 
 
 
 
 

Kontrola podkladu 
Podklad před položením zkontrolujte 
podle DIN 18356. Podklad musí být 
mimo jiné tlaku a tahuvzdorný, bez trhlin, 
s dostatečnou povrchovou pevností, 
trvale suchý, rovný, čistý a bez dělících 
prostředků, sintrových vrstev atd. 
Rovněž je nutno posoudit pórovitost a 
adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat 
obsah vlhkosti a savost cementových 
(tekutých) a kalciumsulfátových 
(tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, 
vlhkost v místnosti a teplotu podkladu. 

 
Příprava podkladu 
Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby 
podklad byl vhodný pro nanášení, tedy 
zvláště čistý, povrchově pevný, adhezní, 
popřípadě savý, rovný, trvale suchý a 
bez trhlin. Mechanickou přípravu 
podkladu (zametení, vysátí, strojní 
kartáčování, zabroušení nebo 
odbroušení, frézování, pískování) je 
nutno provést v závislosti na druhu a 
stavu podkladu. Trhliny a spáry, s 
výjimkou dilatačních spár nebo jinak 
konstrukčně podmíněných spár je nutno 
pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF 
a potěrovými svorkami. Díry a prohlubně 
je možno vyplnit trvanlivou stěrkovou 
hmotou STAUF. Rovinnost, savost a 
přilnavost podkladu je popřípadě nutno 
zajistit vystěrkováním vhodnou 
stěrkovací hmotou STAUF. 

Zpracování 
Lepidlo naneste na podklad špachtlí s 
odpovídajícím ozubením, přitom 
zamezte nahromadění lepidla a 
nadměrné tlouštce vrstvy rovnoměrným 
rozetřením ozubenou špachtlí. Parkety 
uložte do lepidla v rámci stanoveného 
pokládacího času, krátce posuňte a 
pevně přitlačte. Je nutno zabránit 
vytlačení lepidla do spár. Lepidlo ve 
spárách může ovlivňovat následné 
opracování povrchu. Znečištění lepidlem 
je možno v závislosti na stupni vytvrzení 
odstranit odpovídajícími čistícími 
prostředky STAUF. Vliv čistícího 
prostředku na ve výrobě dokončené 
parkety je nutno předem vyzkoušet na 
skrytém místě nebo na vzorku. 
Vytvrzené zbytky lepidla je možno 
relativně snadno odstranit mechanicky a 
do značné míry beze zbytku, delšímu 
působení na hotový povrch parket je 
přesto nutno se vyhnout s ohledem na 
možné přetrvávající stopy. 

 
Zatížitelnost 
Zatížitelnost je závislá na klimatu v 
místnosti a naneseném množství. 

 
Další pokyny 
V lepidle obsažená změkčovadla mohou 
rozpouštět lité asfaltové potěry a zvláště 
u druhů parket bez spojení drážkou a 
perem poškozovat konzervační 
prostředky / prostředky pro povrchovou 
úpravu. Lepidlo tvrdne reakcí s vlhkostí. 
Ta může existovat ve formě vzdušné 
vlhkosti, vlhkosti dřeva nebo podkladu. 
Rychlost vytvrzování se zvyšuje vyšší 
okolní teplotou. Čas vytvrzení se 
prodlužuje s narůstající tlouštkou vrstvy 
lepidla. Lepidla, která jsou podle DIN EN 
14293 klasifikovaná jako „elastická“ mají 
ve vytvrzeném stavu pružné chování. 
Elastická mechanika přitom přenáší 
poměrně malá napětí parket na podklad, 
umožňuje ale rozměrové změny 
parketového prvku. 

Omezení záruky 
Výše uvedené údaje odpovídají 
současnému stavu vývoje. V každém 
případě je nutno je považovat za 
nezávazné, neboť nemáme žádný vliv 
na položení a předpoklady pokládání 
jsou na různých místech různé. Nároky 
vyplývající z těchto údajů jsou proto 
vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a 
nezávazně poskytovanou obchodní a 
technickou poradenskou službu. Proto 
doporučujeme provedení dostatečných 
vlastních zkoušek a vlastního 
rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro 
předpokládaný účel použití. S vydáním 
těchto pokynů pozbývají všechny 
předchozí technické informace (datové 
listy, doporučení k pokládání a ostatní k 
podobným účelům určené pokyny) 
platnosti. 
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