
 

 
 
 
 
 

Technická informace 

Rozpouštědlové lepidlo na parkety STAUF WFR-300 

Rozpouštědlové lepidlo na parkety na bázi umělé 
pryskyřice podle DIN 281 a DIN EN 14293 

 
 

Zvláštní vlastnosti: 
► rychlá pojivost 
► objektové lepidlo 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Vhodné povrchové krytiny 
► Parkety ze stojatých lamel podle 

DIN EN 14761 od tlouštky 16 mm 
► Lamparkety surové podle DIN EN 

13227 do 55 x 250 mm, 

Vhodné stěrkovací hmoty 
► STAUF SPP-95 
► IBOLA RM 
► IBOLA FZ 

Klima v prostoru zpracování 
minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost 
vzduchu 75%, přednostně max. 
relativní vlhkost vzduchu 65% 

min. tlouštka 10 mm    
► Mozaikové parkety podle DIN EN 13488 
► Vlys surový podle DIN EN 13226 

max. 75 x 600 mm, min. tlouštka 14 
mm 

Vhodné podkladové pásy 
► Tlumící podklad STAUF 
► Polyesterový vlís STAUF 

Přepravní balící skupina 
► III 

  ► Izolační desky STAUF 
 

 

Dodatečné pokyny k vrchní vrstvě 

Přepravní číslo UN 
► 1133 

► Lamparkety: jednotlivé lamely z 
druhů dřeva a pokládacích 
jednotek s intenzivním bobtnáním 
je nutno přednostně lepit s tvrdě 
elastickými PU lepidly STAUF, 
jako je STAUF PUK-450 nebo 
PUK-445 

► Mozaikové parkety: žádné 
paralelní vzory pokládání u 
intenzivně bobtnajících druhů 
dřev 

► Vícevrstvé parkety na HDF 

Vhodné čistící prostředky 
► STAUF Intensivreiniger 
► STAUF Spezialreiniger 

 
 

Vlastnosti výrobku 
► odolný proti stárnutí 
► vysoká pevnost ve střihu 
► neobsahuje metanol 
► necitlivý na mráz 
► neobsahuje vodu 

 

 

Třída přepravní nebezpečnosti 
► 3 

 
 

Kód přepravní nebezpečnosti 
► F1 

 
 

Třída skladovací nebezpečnosti 
► TRBF 20: B 

Nosnou vrstvu MDF lepte jen lepidly PUK    
nebo SMP! 

 
 

Vhodné podklady 
► Pískovaný litý asfalt 
► Potěry (tekuté) na bázi síranu 
vápenatého 
► Stěrkovací hmoty na parkety STAUF 

Barva 
► béžová 

 
 

Spotřeba na m² 
► 950 g s ozubením stěrky 3 

Trvanlivost 
► minimálně 12 měsíců 

 
 

Dostupné velikosti obalů 
► Plechový hobok 25 kg 

► Dřevotřískové desky V100 (E1), 
OSB desky 

► 1250 g s ozubením stěrky 4    

► Nelakované sádrovláknité desky 
► Cementové potěry 

► 1050 g s ozubením stěrky 5 Kód Gis 
► S1 

   Doba přiložení 
Dodatečné pokyny Podklady 
► Mozaikové parkety: Paralelní vzory 

pokládání jen na savých podkladech 

► asi 10 minut při 20 °C 
 

 

Zatižitelnost 
  ► po asi 48 - 72 hodinách 
Vhodné podkladové nátěry 
► STAUF VDP-130 
► STAUF VLM-90 + lepidlo 
► STAUF VLM-100 

 
 

   Stav: 26.4.2011 SORTIM Praha, s.r.o., Holešovice – přístav čp. 119 (východ), 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.: +420 225 996 842, podlahy@sortim.cz 
Sortim Karlovy Vary s.r.o., Závodu míru 166, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, tel.: +420 353 569 577, mobil: +420 777 063 914, infokv@sortim.cz 
www.sortim.cz, www.facebook.com/sortimpraha 



 
 
 
 
 
 

 
Rozpouštědlové lepidlo na parkety STAUF 
WFR-300 

 
 
 
 
 

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. Pro vázání zbytkového 
prachu a zlepšení přilnavosti, zvláště na 
podlahovém vytápění, je nutno podklad 
předem ošetřit základním nátěrem 
STAUF. Rovinnost, savost a přilnavost 
podkladu je nutno zajistit vystěrkováním 
vhodnou stěrkovací hmotou STAUF. 

 
Zpracování 
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. 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. 

Zatižitelnost 
Zatižitelnost je závislá na druhu parket a 
podkladu. Masivní parkety pro navrácení 
lepidlem podmíněných deformací bruste 
a povrchově ošetřujte až po uplynutí 
uvedeného času vytvrzení. Na nesavých 
površích probíhá přilepení pomalu, proto 
je zatižitelnost až o několik dní později. 

 
Další pokyny 
TRGS 610 vyžaduje náhradu prostředků 
pro údržbu povrchů s vysokým obsahem 
rozpouštědel výrobky s nízkým 
zdravotním rizikem. Takovéto náhradní 
látky jsou disperzní výrobky. Kromě toho 
se doporučuje používat výrobky s 
nízkými emisemi. Proto se doporučuje 
alternativně k rozpouštědlovým lepícím 
hmotám na parkety na bázi umělých 
pryskyřic vyzkoušet možnost náhrady 
disperzními lepidly (typu STAUF M2A-), 
SMP-lepidly (typu STAUF SMP-) nebo 
polyuretanovými lepidly (typu STAUF 
PUK) v tomto pořadí. 

 
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 
vyplývajících 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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