
P 625 2K PU lepidlo
Na všetky druhy drevených podláh

Vlastnosti

•  na všetky druhy drevených podláh
•  neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
•  vytvrdzuje nezávisle na hrúbke vrstvy

Oblasti použitia

Nízkoemisné, dvojzložkové polyuretánové lepidlo na lepenie: 
•  všetkých druhov masívnych a hotových parkiet,
•  laminátových podláh,
•  designových PVC krytín - LVT (napr. Thermofix)
na nenasiakavých aj nasiakavých podkladoch.

Ceresit P 625 je vhodný na použitie na: 
•  potery,
•  suché doskové systémy, drevotrieskové (V100) a OSB dosky,
•  všetky druhy samonivelizačných hmôt Ceresit vhodných pod drevené podlahy,
•  prírodný kameň, terrazzo,
•  elastické podložky vhodné pod drevené podlahy.
Ceresit P 625 vyhovuje STN EN 14 293.

Technické údaje
  zložka A zložka B
Dodávaná forma: pasta kvapalina
Farba: krémovo biela hnedá
Miešací pomer: 7 hm. dielov 1 hm. diel
Otvorená doba v obale: cca 40 min.
Doba odvetrania: žiadna
Doba spracovateľnosti: cca 60 min. 
Zaťažiteľné: min. po 24 hod.
Úprava povrchu / brúsenie: min. po 24 hod.
Tepelná odolnosť:  
- po vytvrdnutí: až do +50 °C,  
  vhodné pod podlahové vykurovanie 
- pre transport: od -20 °C do +50 °C 
- pre skladovanie: od +10 °C do +30 °C 
Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. 
vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne 
predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Spotreba
Podklad Zubová 

stěrka
Spotreba Pokrytie 

12 kg balenie

Mozaikové parkety, vysoko hranné 
lamely (kantovka)

B3 cca 950 g/m² cca 13 m²

10 mm, masívne a hotové parke-
ty, vlysy, klátiková dlažba

B11 cca 1 150 g/m² cca 11 m²

Laminátové a veľkoformátové 
parketové dielce

B15 cca 1 600 g/m² cca 8,5 m²

Designové PVC krytiny A2 cca 400 g/m² cca 30 m²

P 625, 04/2019

Vhodné na podlahové
vykurovanie

Zubovou 
stierkou
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UPOZORNENIE:  Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako 
nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky 
skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.podlahy.ceresit.sk

Príprava podkladu

Spracovanie

Neprehliadnite

Likvidácia odpadu

Balenie

Skladovanie

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlín a substancií 
narúšajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem 
a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne 
odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady ošetrite 
vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte nerovnosti 
vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrnitosť 16), 
prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte 
vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrubú minimálne 2 mm. Venujte pozornosť 
návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu na kladenie.

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzduchu 
od 18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %. Otvorená doba závisí na teplote, 
relatívnej vlhkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou 
a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných klimatických 
podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje.
Lepidlo aplikujte len na úplne suché podklady. Zvyšky produktu nevyškrabávajte 
z nádoby. Pracovné náradie a čerstvé škvrny očistite bezprostredne po aplikácii liehom, 
vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným 
regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou 
minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte 
bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

Balenie odovzdajte na recykláciu len bezo zvyšku vyprázdnené. Vytvrdnutý produkt 
(zmiešaním oboch zložiek) odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt 
odovzdajte v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 
080409.

12kg plastové vedro
Prepravné množstvo: 33 vedier na palete

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom 
prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

Lepidlo sa skladá zo živice a tvrdidla dodávaných v oddelených nádobách. Pred použitím 
zamiešajte zložku s tvrdidlom do živicovej zložky. Za týmto účelom prerazte hornú 
nádobu na viacerých miestach v oblasti plastového viečka, napr. skrutkovačom, naskrz 
a obsah nechajte úplne vytiecť do spodnej nádoby. Miernym povytiahnutím vrchnej 
nádoby môžete napomôcť rýchlejšiemu a kompletnému vyprázdneniu. Následne 
vrchný diel nádoby zložte a materiály miešajte minimálne 2 minúty elektrickým 
miešadlom, kým nezískate úplne homogénnu hmotu.
V závislosti na druhu drevenej podlahy naneste rovnomerne lepidlo na podklad 
príslušnou zubovou stierkou B3, B11 alebo B15. Nanášajte len také množstvo lepidla,
ktoré ste schopní pokryť parketami počas jeho doby spracovateľnosti. Vždy skontroluj-
te, či je na rube lamely nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte postriekaniu 
hrán. Dodržujte vzdialenosť od stien najmenej 10 mm. Ihneď po pokládke odstráňte 
z dilatácií distančné klinky. Najmenej 24 hodín po položení po podlahe nechoďte.
Vždy dbajte na odporúčania výrobcov podlahových krytín!

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného 
návodu - technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby 
produktov značky Ceresit - systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich 
spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití.
V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať 
vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku.
Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte 
s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať 
a z dôvodu rozdielneho chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú 
neželanú interakciu. 


