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Selena je mezinárodní výrobce a dodavatel široké škály výrobků sta-
vební chemie jak pro profesionály, tak i pro běžné uživatele. Její sou-
časný sortiment zahrnuje: 

PU pěny (trubičkové i pistolové)
trvale pružné tmely (akryláty, silikony, kaučuky, bitumeny, MS polyme-
ry, polyuretany)
stavební lepidla (montážní, na parkety, dřevo, elastické krytiny, čalou-
nění, průmysl)

Své výrobky společnost dodává do více jak 50 zemí světa. Vyrábí se v 
10 moderních, perfektně vybavených závodech (4 v Polsku, 1 v Itálie, 
Brazílii, Koreji, Číně, USA a v Turecku).
Selena Group zahrnuje 18 zahraničních společností, které jsou umís-
těny v Brazílii, Bulharsku, Číně, České republice, Finsku, Německu, 
Kazachstánu, Jižní Koreji, Rumunsku, Rusku, Maďarsku, Itálii, Turec-
ku, Ukrajině a v USA.

Selena 4. největším výrobcem polyuretanových pěn na světě, který 
tvoří skutečnou konkurenci na trhu dlouholetým koncernům. 
Od dubna 2008 je společnost Selena zalistována na Varšavské burze. 
Součástí divize stavebních lepidel jsou podlahové systémy pro reali-
zační firmy , které jsou dodávány pod samostatnou značkou ARTELIT 
Professional.



OBSAH

4

8

14

20

22

26

34

40

PŘÍPRAVA PODKLADU 

LEPIDLA PRO ELASTICKÉ 
KRYTINY

PŘÍPRAVA PODKLADU POD 
PARKETY 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA                
DŘEVĚNÝCH PODLAH 

KOMPLETACE SYSTÉMŮ                         
A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY                         
PRO PODLAHY

strana

LEPIDLA NA PARKETY                  
A DŘEVĚNÉ ELEMENTY 

VYROVNÁVACÍ A NIVELAČNÍ 
HMOTY 



ARTELIT Professional je nabídka výrobků pro kladení parket nebo 
elastických krytin, určená profesionálním firmám. Výrobky, které 
jsou dodávány, vykazují vysokou jakost, nejsou škodlivé pro životní 
prostředí a umožňují snadnou aplikaci. Jsou reakcí našeho vývojo-
vého oddělení  na poptávku a očekávání zákazníků.Vyrábí se pak  
v moderních, technologicky rozvinutých závodech.

Značka ARTELIT Professional označuje profesionální přístup, pod-
poru a záruku při použití podlahových systémů, umocněné vyškole-
ným týmem Obchodně technických poradců.
Jejich odborné znalosti a zkušenosti zaručují kvalitní výběr techno-
logií a výrobků. 

ARTELIT Professional rozvíjí svoji činnost v Čechách, Polsku,               
na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku, Ukraji-
ně, Kazachstánu a ve Španělsku.

V České republice byl prodej výrobků zahájen v r.2007. Každoroční 
růst obratu a počtu zákazníků je důkazem spokojenosti zákazníků 
jak s výrobky, tak s prací technického servisu, marketingu a logi-
stiky.

PODLAHOVÉ 
SYSTÉMY 
ARTELIT
PROFESSIONAL
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PRŮVODCE  
PRODUKTŮ

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.1.3.1 5,0 l kanystr 80 x 5,0 l

3.7.1.3.2 10,0 l kanystr 44 x 10,0 l

Pochozí: cca. 2 h
Spotřeba: 0,1 – 0,2 l/m2

Penetrace zabezpečuje:  
 - Váže prach
 - Uzavírá póry v podkladu a omezuje 

rychlou absorpci záměsové vody  
 - Zvyšuje přilnavost následných vrstev                   

k podkladu
 - Ideální pro všechny podlahářské práce

Nanášení: válečkem, štětkou
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Penetrační nátěr připravený z hmoty WB-290                        
v poměru 1:3. Je určený pro rychlé použití na savé 
podklady jako je beton, cementové stěrky, anhyd-
ritový potěr apod. 

Připravený primer na savé podklady

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.1.2 10,0 l kanystr 60 x 10,0 l

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.1.1 5,0 l kbelík 100 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,04 – 0,1 l/m2, závisí na savosti podkladu a poměru míšení
Teplota při zpracování:  min. +15°C
Doba schnutí při 20°C / 50% r.v.: ca. 10 – 30 minut
Schnutí na sádrových podkladech: 24 hodin pro vytvoření separační vrstvy

VÝHODY:
 - Bez zápachu a obsahu ředidel
 - S pigmentem pro identifikaci ošetřených 

ploch
 - Na podlahové vytápění
 - Možné ředit vodou v poměru do 1 : 5
 - Na stěnu a podlahu

Nanášení: válečkem, štětkou
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Penetrační nátěr pro nasákavé podklady, který 
snižuje absorpci záměsové vody, zlepšuje přilna-
vost podkladu a chrání suché stavební materiály 
např. sádrové podklady před vlhkostí. Ve spojení                          
s cementovou hmotou lze připravit ideální kontakt-
ní můstek pro aplikaci v náročných podmínkách 
nebo na problematických podkladech. Pro vnitřní 
i vnější použití. 
WB-290 je ideální pro použití na beton, cementové 
stěrky, sádrové podklady, rychlopotěry apod.  

Primer na savé podklady - koncentrát 

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,13 l/m2, neředí se
Teplota při zpracování:  min. + 15°C
Doba schnutí při 20°C / 50% r.v.: 0,5 – 1 hodina
Teplotní odolnost: < +50°C

VÝHODY:
 - Pro vnitřní i vnější použití  
 - Rychleschnoucí připravená hmota
 - Bez obsahu rozpouštědel
 - Vodě odolný
 - Na stěnu i podlahu
 - Na podlahové vytápění
 - Bez nepříjemného zápachu

Nanášení: válečkem, štětkou
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Jednosložková penetrace určená  na hladké a nesa-
vé podklady. Ideální pro aplikaci na staré keramické 
dlaždice, PVC, CV krytiny, linoleum, přírodní kámen, 
teraco, bitumenové podklady, původní epoxidové ná-
těry, OSB desky a dřevěné podklady  apod. 
Primer nedoporučujeme pro oblasti trvale vystavené 
působení vody.

Primer na nesavé podklady

WB-291

WB-290

WB-280
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PRŮVODCE  
PRODUKTŮ

6

EB-270

Doba zpracování: do 2 hodin
Pochozí: 30 – 60 minut
Spotřeba: 0,2 – 0,35 kg/m2 při dvouvrstvém nátěru

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.1.4 3,5 kg kbelík 45 x 3,5 kg

VÝHODY:
 - jednoduchá aplikace válečkem nebo 

štětkou
 - vytvoří ideální kontaktní vrstvu ve spojení 

s křemičitým pískem
 - bez obsahu rozpouštědel  dle TRGS 610
 - na podlahové vytápění
 - s výborným pronikáním do podkladu
 - vysoká vydatnost

Epoxidový penetrační nátěr je ideální pro přípravu 
podkladu se zvýšenou zbytkovou vlhkostí ≤ 4,0% 
CM. Možná aplikace na savé, nesavé a hladké 
podklady,  vodorovné i svislé plochy. Lze nastavit 
až 1,5 l vody podle druhu aplikace (viz tabulka Pře-
hled použití penetračních nátěrů) 
Primer je vhodný pro použití v interiérech i exte-
riérech. 

Epoxidový primer 
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PŘEHLED POUŽITÍ 
PENETRAČNÍCH 
NÁTĚRŮ

OZNAČENÍ ARTELIT WB-280 WB-290 WB-291 EB-270

disperzní disperzní disperzní syntetika

báze speciální akrylátová 
disperze

disperze z umělé 
pryskyřice

disperze z umělé 
pryskyřice epoxidová pryskyřice

spotřeba (kg/m2) * 0,1 - 0,13 0,05 - 0,08 0,07 0,2 - 0,25                      
(0,35 bez vody)

hustota (g/m3) 1.3 1,04 1,01 1,1

pochůznost 0,5 10 min. 10 min. 45 min.

aplikace dalších vrstev 0,5 - 3 hod 10 min.* 10 min.* po 24 hod

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

počet složek jedna jedna jedna jedna

možnost ředění vodou ne ano 1:1 - 1:5 ano, max. 4,0 l pro 
poměr 1:5

ano, 2,0 l vody / 
balení **

možnost posypu křemičitým pískem ne ne ne ano

barva tyrkysová světle modrá světle modrá zelená

DRUH PODKLADU

savé podklady

nesavé podklady

litý asfalt / bitumen

beton

rychlevazný potěr

teraco

cementová nivelační stěrka

anhydritový potěr / stěrka

dřevěné podlahy

keramická dlažba

přírodní kámen

OSB desky, dřevotříska V 100

zbytky syntetických lepidel

nátěry, lité podlahy

původní, pevně přilepené PVC, CV, guma, linoleum

ocel a jiné kovy

magnezitové potěry

podlahové vytápění

PROSTŘEDÍ A ZATÍŽENÍ

prostory se zvýšenou nebo trvalou vlhkostí

podklady se zvýšenou vlhkostí (< 4%)

do interiérů

do exteriérů

na stěny a podlahy

DOPORUČUJEME MOŽNÉ                            
S PODMÍNKOU

NEVHODNÉ

*   závisí na nasákavosti a druhu podkladu
** pouze na nasákavé podklady
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VYROVNÁVACÍ 
A NIVELAČNÍ 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.3 25 kg pytel 42 x 25,0 kg

Pracovní čas: cca. 30 min.
Pochozí: cca. 3 h
Vytvrzení: cca. 24 h
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m2  /mm
Pevnost v tlaku : < 20,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu : < 6,1 MPa

VÝHODY:
 - velmi tvrdá a pevná
 - minimální vnitřní pnutí
 - možné zpracování čerpadlem
 - pro podlahové vytápění
 - pro kolečkové židle od 2 mm

Rychle tuhnoucí, samonivelační, tenkovrstvá směs 
vhodná pro vyrovnávání podkladů před položením 
podlahové krytiny jako je PVC, linoleum, koberce             
a korkové dlaždice. Pro použití v interiérech.

Samonivelační vyrovnávací hmota do 5 mm

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.2 15,0 kg kbelík 26 x 15,0 kg

Vytvrzení: cca. 48 h
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m2  /mm

VÝHODY:
 - do vnitřního prostředí
 - s minimálním smrštění
 - pro rychlou aplikaci
 - s obsahem protiplísňových přísad

Připravená jemná stěrková hmota pro okamžitou 
aplikaci. Pro vyrovnání a vyhlazení lokálních ne-
rovností před pokládkou tenkých elastických krytin. 
Vyrovnávací vrstva 2 – 3 mm. 

Tekutá nivelační stěrka 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.0 1,03 kg dóza 30 x 1,03 kg

Doba zpracování: do 15 minut
Možnost plného zatížení: po 30 – 60 minutách
Spotřeba: 1,5 kg/ l  
Teplotní odolnost: < + 50°C

VÝHODY:
 - bez obsahu vody
 - rychlý náběh pevností
 - na podlahové vytápění
 - pro vysoká namáhání
 - do vnitřního i vnějšího prostředí

Polyesterová pryskyřice s tvrdidlem je ideální na 
šití betonu, vyplňování prasklin, trhlin a děr v ce-
mentových potěrech a  betonech. Lze použít i pro 
kotvení kovových dílů, přírodních a umělých ka-
menů a pro lepení  podlahových fošen (s hřebíky). 
Balení obsahuje kovové spony pro vyztužení švu           
a tvrdidlo pro upravení času zpracování. 
Poznámka: Pro sanaci trhlin v bitumenových pod-
kladech doporučujeme použít polyuretanovou 
hmotu PB-985.

2K rychle tuhnoucí opravná hmota 

VYROVNÁVACÍ 
A NIVELAČNÍ 
HMOTY 

LC-705

LC-702

RC-001
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

235489 25 kg pytel 42 x 25,0 kg

Doba zpracování: cca 15 min. při +18°C
Pochůznost: po cca 45 min.
Teplota při zpracování ne pod +5°C
Spotřeba materiálu cca 1,6 kg/m2mm, jako kontaktní vrstva cca 0,7 kg/m2/ mm
Možnost pokládky: po 24 hod. při kladení textilní nebo elastické krytiny a při tl. vrstvy 10 mm

VÝHODY:
 - stabilní a rychle tvrdnoucí
 - odolná proti vodě
 - hydraulicky tuhnoucí cementová směs
 - vysoká tvrdost a pevnost
 - vhodná na podlahové vytápění
 - s velmi malým vnitřním pnutí
 - pro silnější vrstvy lze nastavit pískem              

bez omezení pevnosti
 - vhodná pro pojezd kolečkových židlí               

od tl. 2 mm

LC-700 PLUS cementová rychle tuhnoucí vyrovná-
vací a omítková hmota s obsahem umělé pryskyřice 
vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí. Pro vyspra-
vení podkladu na svislých i vodorovných plochách. Je 
ideální pro hrubší a rychlé opravy pod sokly, na scho-
dišti, na výplň prohlubní a nerovností od 2 – 30 mm,            
s nastavením pískem až do 100 mm.

Stabilní rychletuhnoucí vyrovnávací hmota  

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.1.1 5 kg kbelík 80 x 5,0 kg

3.7.2.1.2 10 kg kbelík 44 x 10,0 kg

3.7.2.1.3 25 kg pytel 42 x 25,0 kg

Pracovní čas: cca. 15 min.
Pochozí: cca. 30 min.
Kladení krytiny: po 4 hodinách
Spotřeba: cca. 1.5 kg/m2/mm
Pevnost v tlaku: < 25,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu: < 7,0 MPa

VÝHODY:
 - s vysokou tvrdostí a pevností
 - minimální vnitřní pnutí
 - pro podlahové vytápění
 - pro zatížení kolečky od tl. vrstvy 2,0 mm 

Pro opravy trhlin, vyrovnání a vyhlazení podkladu, 
pro opravy drobných nerovností a a děr do tl. 10 
mm. Pro vnitřní použití.

Jemná opravná hmota 

VYROVNÁVACÍ 
A NIVELAČNÍ 
HMOTY 

LC-700
PLUS

LC-700
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ČERPACÍ 
SERVIS

VÁŠ ZISK                     
NAŠE STAROST
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.8 25,0 kg pytel 42 x 25,0 kg

Pracovní čas: cca 40 minut při +18°C
Aplikační teplota: +5 až +25°C
Pevnost v tlaku: > 35MPa
Pochozí: po cca 4 hodinách
Položení krytiny: po 24 hod. při tloušťce vrstvy do 10 mm
Spotřeba: cca. 1,7 kg/m2 /mm

VÝHODY:
 - velmi nízké emise
 - mrazuvzdorný, vodovzdorný 
 - minimální objemové změny
 - vhodný pro podlahové vytápění
 - lze nastavit pískem i bez snížení pevnosti
 - možné zpracování čerpadlem
 - pro kolečkové židle 
 - s nízkým obsahem chromu

Pro zhotovení  hrubší nivelace, tl. vrstvy 3-60 mm. 
Pro použití v interiérech i exteriérech. Vzhledem k 
minimálnímu poměru míšení s vodou (pouze 4,5 l 
/ 25 kg suché směsi) má nepatrné smrštění a vy-
soké stavebně fyzikální vlastnosti. Je optimální pro 
vyrovnání betonu, cementových stěrek, bitumenů 
kat. IC 10 a IC 15 podle DIN 18 354 a DIN 18 560 
apod.

Tenkovrstvý cementový potěr do 60 mm 

Pracovní čas: cca. 30 min.
Pochozí: cca. 3 h
Vytvrzení: cca. 24 hod. (při 5 mm), hodnota 0,5% CM
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m2 /mm
Pevnost v tlaku: < 36,7 MPa
Pevnost v tahu za ohybu: < 11,9 MPa

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.7 25,0 kg pytel 42 x 25,0 kg

VÝHODY:
 - vysoké stavebně fyzikální hodnoty
 - minimální vnitřní pnutí
 - možné zpracování čerpadlem
 - pro podlahové vytápění
 - pro kolečkové židle od 1,5 mm

Nivelační hmota na bázi anhydritu je navržena 
speciálně pro použití na anhydritové potěry, lze ji 
však uplatnit i na cementové, bitumenové a dře-
věné podklady . Stěrka je optimální pod všechny 
druhy podlahových krytin včetně parket. Má mini-
mální objemové změny, je ideální pro rekonstrukce 
a řešení podlah na problematických podkladech.
Pouze pro použití v interiérech. 

Samonivelační vyrovnávací anhydritová hmota 
do 20 mm 

Pracovní čas: cca. 30 min.
Pochozí: cca. 3 h
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m2 /mm
Pevnost v tlaku: < 20,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu: < 6,1 MPa
Vytvrzení: cca. 24 hod. (při 5 mm) nebo 48 hod. (při vrstvě 10 mm)

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.2.5 25 kg pytel 42 x 25,0 kg

VÝHODY:
 - velmi tvrdá a pevná
 - minimální vnitřní pnutí
 - možné zpracování čerpadlem
 - pro podlahové vytápění
 - pro kolečkové židle od 2 mm

Rychle tuhnoucí, samonivelační, tenkovrstvá 
stěrka  pro vyrovnání podkladu před položením 
různých podlahových krytin, např.: PVC, koberec, 
korek, linoleum a parkety. Pro použití v interiérech.

Samonivelační vyrovnávací hmota do 10 mm 

VYROVNÁVACÍ 
A NIVELAČNÍ 
HMOTY 

LC-760

LC-720

LC-710
klassic
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PŘEHLED POUŽITÍ 
NIVELAČNÍCH 
STĚREK

OZNAČENÍ ARTELIT LC-700 LC-700 
PLUS LC-702 LC-705 LC-710 

KLASIK LC-720 LC-760

Tloušťka vrstvy (mm) 0 - 10 0 - 10 0 - 8 0 - 5 0 - 10 1 - 20 3 - 60

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

báse cement cement vodní disp. 
styren - acrylát cement cement anhydrit cement

hustota (g/m3) 1,12 1,8 1,4 1,4 1,3 1,5

otevřená doba / pracovní čas 15 min. 15 min. 30 min. 30 min. 30 min. 40 min.

pochůznost 30 min. 45 min. 24 h. 3 h. 3 h. 3 h. 4 h.

možnost položení krytiny 1) 4 h. 24 h. 48 h. 24 h. 24 h. 24 h. 24 h.

spotřeba (kg/m2) 1,6 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,7

pevnost v tlaku (Mpa) > 25 > 30 > 20 > 20 > 20 36,7 > 25

poměr míšení s vodou Lt. (25 kg 
suché směsi) 5,5 3,75 ready mix 6,0 6,0 6,0 4,5

možnost nastavení pískem ano ano ne ano ano ne ano

možnost zpracovávat čerpadlem ne ne ne ano ano ano ano

TYP PODKLADU dobře připravené podklady dle přehledu penetračních nátěrů

nasákavý podklad

naenasákavý podklad

asfalt / bitumen - posypaný křemiči-
tým pískem

beton, cementový potěr

prefabrikovaný beton (min. 6 měsíců 
starý)

potěr s rychlým vytvrzením

magnezitový potěr

nivelační stěrka cementová

nivelační stěrka anhydritová

původní pevné parkety

keramická dlažba, přírodní kámen, 
teraco ve vnitřním prostředí

epoxidový nebo PU nátěr

dřevotříska, OSB desky

staré zbytky podlahových lepidel

podlahové vytápění (vodní)

podlahové vytápění (elektrické)

OBLAST POUŽITÍ

podklady ve vlhkém prostředí

použití pod parkety

do interiérů

do exteriérů

na podlahu

na stěnu i podlahu

DOPORUČUJEME MOŽNÉ                            
S PODMÍNKOU

NEVHODNÉ

2) při tl. vrstvy 5 mm a teplotě + 20°C
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LEPIDLA 
PRO ELASTICKÉ 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.4 20,0 kg kbelík 33 x 20,0 kg

Doba odvětrání: ca. 5 minut
Pracovní čas: 20 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,4 kg/m2 (ozubení B1)

VÝHODY:
 - s vysokou lepící silou
 - se silným tahem vláken
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - velmi krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1

Speciální disperzní lepidlo na lepení linolea v ro-
lích, korkového linolea a korkmentu na všechny 
vhodné podklady ve vnitřních prostorách.  

Lepidlo na PVC  

Lepidlo na linoleum

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.3.1 1,0 kg kbelík 228 x 1,0 kg

3.7.5.3.1 6,0 kg kbelík 120 x 6,0 kg

3.7.5.3.1 12,0 kg kbelík 44 x 12,0 kg

3.7.5.3.1 20,0 kg kbelík 33 x 20,0 kg

Doba odvětrání: ca. 10 - 15 minut
Pracovní čas: 60 - 70 min. (při +20°C)

Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,3 - 035 kg/m2 (ozubení A1 – A4)

VÝHODY:
 - s vysokou počáteční lepící silou
 - dlouhá otevřená doba pro realizaci                      

i velkých ploch
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1 

Disperzní lepidlo určené pro lepení podlahových 
krytin z PVC a CV, textilních krytin s pěnovým pod-
kladem – hladký nebo reliéfní, s latexovou vrstvou 
nebo PU podkladem na vhodné savé podklady ve 
vnitřním prostředí.  Bez obsahu rozpouštědel, pro 
vodorovné i svislé konstrukce. Lepidlo má velmi 
dobrou přilnavost k běžným porézním stavebním 
podkladům, jako jsou beton, cementové podklady, 
anhydritové a cementové nivelační stěrky. Pro zvý-
šení přilnavosti doporučujeme použít penetrační ná-
těr ARTELIT WB-290 popř. WB-291.  

Doba odvětrání: ca. 10 minut
Pracovní čas: do 20 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,4 kg/m2 (ozubení A2)
                 0,45 – 0,55 kg/m2 (ozubení B1, B2)

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.1.1 6,0 kg kbelík 120 x 6,0 kg

3.7.5.1.2 12,0 kg kbelík 44 x 12,0 kg 

3.7.5.1.3 20,0 kg kbelík 33 x 20,0 kg

VÝHODY:
 - bez zápachu, jemně krémovitá 

konzistence
 - s vysokou lepící silou
 - odolné proti šamponování
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání

Disperzní lepidlo bez obsahu organických rozpouš-
tědel.  Vyznačuje se vysokou počáteční lepící silou 
a velice dobrou pevností po vytvrzení. Vhodné pro 
lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým 
rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem a pro le-
pení celé řady dalších textilních krytin (kokos, sisal). 
Je určené na všechny savé podklady ve vnitřním 
prostředí jako je beton, nivelační stěrky, dřevotříska, 
dřevěné podlahy apod.Lepidlo lze použít i na lepení 
PVC krytiny s textilním podkladem jak ve veřejných 
prostorách, tak v domácnostech. Je vhodné i pro le-
pení minerální vlny na všechny savé podklady. Pro 
zvýšení přilnavosti doporučujeme použít penetrační 
nátěr ARTELIT WB-290 popř. WB-291.  

Lepidlo na textilní krytiny 

WB-976

WB-975

WB-965

LEPIDLA 
PRO ELASTICKÉ 
KRYTINY 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.7.7 6,0 kg kbelík 120 x 6,0 kg

3.7.5.7.6 12,0 kg kbelík 44 x 12,0 kg

3.7.5.7.5 20,0 kg kbelík 33 x 20,0 kg

Doba odvětrání : ca. 5 min. 
Pracovní čas: 30 min. (při +20°C)
Plné zatížení : po 72 hod..
Spotřeba: 
0,25 – 0,35 kg/m2 (ozubení A1 – A4)
0,35 – 0,6 kg/m2 (ozubení B1 – B3)

VÝHODY:
 - bez obsahu rozpouštědel 
 - pro všechny běžné savé podklady
 - s vysokou lepící silou
 - se silným tahem vláken
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1
 - odolné proti změkčovadlům

Lepidlo je vhodné pro lepení  PVC a CV (vinil chlo-
rid) podlahových krytin (homogenní a heterogenní, 
v rolích, či kazetách), PVC krytin s přírodním nebo 
syntetickým podkladem, všech textilních krytin, 
tkaných i filcových koberců a linolea na savé pod-
klady ve vnitřním prostředí.

Univerzální disperzní lepidlo 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.6 14,0 kg kbelík 44 x 14,0 kg

Doba odvětrání: ca. 10 – 60 min. dle savosti 
podkladu
Pracovní čas: 20 - 60 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..

Spotřeba: 
0,2 kg/m2 (nanášení válečkem)
0,2 – 0,3 kg/m2 (ozubení A1 – A4)
0,3 – 0,5 kg/m2 (ozubení B1 – B3)

VÝHODY:
 - pro všechny běžné savé podklady
 - na stěnu i podlahu
 - s vysokou lepící silou
 - se silným tahem vláken
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1
 - odolné proti šamponování krytin
 - odolné proti změkčovadlům

Lepidlo je vhodné pro lepení podlahových krytin z 
PVC a CV, textilních krytin s pěnovým podkladem, 
hladkým i reliéfním podkladem, latexovou vrstvou, 
PU vrstvou, pro lepení linolea, korkových krytin, 
krytin z přírodního i syntetického kaučuku nebo 
pro lepení podložek na útlum kročejového hluku.  
Vhodné i pro lepení vynilových krytin. Lepidlo má 
vynikající přilnavost ke všem porézním stavebním 
podkladům ve vnitřním prostředí.

Speciální univerzální elastické lepidlo 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.5 14 kg kbelík 44 x 14,0 kg

Doba odvětrání : ca. 10 minut
Pracovní čas: 30 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,4 kg/m2 (ozubení B1)
Vodivostní odpor: < 3x105 Ω dle DIN EN 14 259

VÝHODY:
 - pro všechny běžné savé podklady
 - s vysokou lepící silou
 - se silným tahem vláken
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1
 - odolné proti šamponování krytin
 - odolné proti změkčovadlům

Unikátní disperzní lepidlo bez obsahu organických 
rozpouštědel pro lepení krytin s elektrostaticky 
vodivou nebo antistatickou úpravou  z PVC, syn-
tetického kaučuku a linolea na vhodné podklady v 
interiérech. Není nutné použít vodivý primer. Vyso-
ký obsah uhlíkatých vláken zabezpečuje silnou vo-
divost a usnadňuje montáž -  pouze 1 bm měděné 
pásky na 30 – 50 m2.

Elektrostaticky vodivé lepidlo

WB-982

WB-981

LEPIDLA 
PRO ELASTICKÉ 
KRYTINY 

WB-977

16



Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.6.01.2 0,2 kg plechovka 1920 x 0,2 kg

3.7.6.01.3 0,8 kg plechovka 720 x 0,8 kg

3.7.6.01.4 5,0 kg kbelík 120 x 5,0 kg

3.7.6.01.5 10,0 kg kbelík 48 x 10,0 kg

3.7.6.01.6 20,0 kg kbelík 36 x 20,0 kg

Doba odvětrání: okamžitá aplikace 
Pracovní čas:  25 - 45 minut (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,2 – 0,3 kg/m2 

VÝHODY:
 - pro všechny savé i nesavé podklady
 - pro vnitřní i vnější použití
 - vysoké stavebně fyzikální hodnoty
 - vysoce odolný a trvale pružný spoj
 - ekonomická balení
 - bez obsahu vody
 - pro podlahové vytápění 
 - rychlá a snadná aplikace
 - bez obsahu toluenu

ArtelitPREN - lepidlo na bázi syntetických pryskyřic 
a kaučuku pro přímé použití je vhodné pro kon-
taktní  lepení při různých podlahářských a staveb-
ních pracích. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost 
k savým i nesavým povrchům jako je kov, beton,  
kámen, sádrokarton, PVC, kaučuk (guma), plsť, 
korek, tkanina, kůže. Neobsahuje toluen. 

Univerzální kontaktní lepidlo  

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.9 12,0 kg kbelík 44 x 12,0 kg

Doba odvětrání: ca. 20 – 90 min. 
Pracovní čas:  2 hod. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m2 (při použití válečku)
0,15 – 0,25 kg/m2 (ozubení A1 – A4)

VÝHODY:
 - pro všechny běžné savé podklady
 - možné nanášet válečkem na hladké 

podklady
 - s vysokou lepící silou
 - se silným tahem vláken
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1
 - odolné proti šamponování krytin
 - bez použití předchozí penetrace

Lepidlo při použití jako fixace podlahových krytin 
je snadno odstranitelné a při aplikaci je lze naná-
šet válečkem. Je vhodné pro odstranitelnou fixaci 
textilních krytin s různými podklady, CV krytin a 
protiskluzových povlakových krytin na podklady ve 
vnitřním prostředí. 
Poznámka: Lepidlo po sejmutí krytiny lze dobře 
odstranit mycími prostředky s obsahem louhu. Z 
nenasákavých podkladů lze lepidlo setřít ředidlem.

Speciální fixační lepidlo 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.5.8.1 1,0 kg kbelík 288 x 1,0 kg

3.7.5.8.2 5,0 kg kbelík 64 x 5,0 kg

3.7.5.8.3 10,0 kg kbelík 33 x 10,0 kg

Doba odvětrání: ca. 20 – 90 min. 
Pracovní čas:  2 hod. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m2 (při použití válečku);
0,15 – 0,25 kg/m2 (ozubení A1 – A4)

VÝHODY:
 - pro všechny běžné savé podklady
 - možné nanášet válečkem na hladké 

podklady
 - s vysokou lepící silou
 - se silným tahem vláken
 - pro podlahové vytápění a pojezd 

kolečkových židlí
 - rychlá a snadná aplikace
 - krátká doba vyvětrání
 - velmi nízký podíl emisí EC1
 - odolné proti šamponování krytin
 - bez použití předchozí penetrace

Disperzní lepidlo k okamžitému použití vhodné 
pro odstranitelnou fixaci podlahových krytin z tex-
tilu, PVC a CV ve vnitřním prostředí. Podlahovou 
krytinu lze odstranit bez poničení podkladu. Zbytky 
fixace lze snadno odstranit z podkladu vlažnou vo-
dou. WB-983 lze použít na savé i nesavé podklady, 
např. vyrovnávací stěrky, PVC, CV, teraso, dlažbu. 

Fixace podlahových krytin 

LEPIDLA 
PRO ELASTICKÉ 
KRYTINY 

SB-510

WB-984

WB-983
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1) dle hrubosti rubu a ozubení nanášecí stěrky

OZNAČENÍ ARTELIT WB-965 WB-975 WB-976 WB-977 WB-981 WB-982 WB-984 SB-510

Textil PVC Linoleum El. vodivé Universál 
speciál Universál Fixace Kontaktní

báze disperze disperze disperze disperze disperze disperze disperze syntetika

hustota (kg/l) 1,45 1,35 1,32 1,26 1,1 1,38 1,1 1,35

možnost kladení < 10 min. 10 - 15 min 5 min. 5 - 10 min 10 -60 min 5 min. 20 - 90 min 0

otevřená doba / pracovní čas < 20 min. 60 min 20 min 20 min 20 - 60 min 30 min 2 hod 25 - 45 min

pochůznost < 24 h. < 24 h. < 24 h. < 24 h. < 24 h. < 24 h. < 24 h. < 24 h.

plné vytvrzení / konečná 
pevnost < 72 h. < 48 h. < 72 h. < 48 h. < 72 h. < 72 h. < 72 h. < 72 h.

obsah ředidel ne ne ne ne ne ne ne ano

barva světle 
béžová

krémově 
béžová béžová šedá s čer-

nými vlákny béžová béžová bílá žlutohnědá

spotřeba kg/m2 1) 0,4 - 0,55 0,3 - 0,35 0,4 0,3 - 0,5 0,2 - 0,45 0,25 - 0,6 0,1 - 0,25 0,2 - 0,3

KOREK, KOKOS, SISAL

korek se spodní stranou z PVC

přírodní korek

bez úpravy rubu

s rubem z latexové pěnovky

s nátěrem PVC

OSTATNÍ

designové krytiny, vynilové dílce

fixace krytin

umělá tráva / exteriér

desky ze minerální vaty

podlahové sokly, schodišťové 
lišty

na podlahové vytápění

TEXTILNÍ KRYTINY

s dvojitým rubem

s rubem z latexové pěnovky

s rubem z PUR

s rubem z PVC

vpichované

samoležící dlaždice

textilní podklad

tkaný podklad

velurový podklad

juta, vlna

18



PŘEHLED POUŽITÍ 
LEPIDEL NA 
ELASTICKÉ 
PODLAHOVÉ KRYTINY

WB-965 WB-975 WB-976 WB-977 WB-981 WB-982 WB-984 SB-510

KRYTINY Z PVC

homogenní krytiny

PVC na pěnovce

PVC na filcu nebo vpichované 
krytině

PVC na korkmentu

krytina z CV

zpěněné PVC

GUMOVÉ KRYTINY

penízkové i hladké se zbrouše-
ným rubem

penízkové i hladké s profilova-
ným rubem

v pásech, jednovrstvé

v pásech, vícevrstvé

LINOLEUM

v pásech

v deskách

KRYTINY NA STĚNÁCH

textilní krytiny

krytiny z PVC / CV

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ KRYTINY

textilní krytiny

PVC

gumové krytiny

linoleum

DOPORUČUJEME MOŽNÉ                            
S PODMÍNKOU

NEVHODNÉ
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PŘÍPRAVA 
PODKLADU 
POD 
PARKETY 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.3.4.1 5,0 l kbelík 100 x 5,0 l

3.7.3.4.2 10,0 l kbelík 80 x 10,0 l

Čas vytvrzení: 90 min ( při +20°C).
Spotřeba: 0,15 – 0,4 l/m2

VÝHODY:
 -  zlepšuje přilnavost PU a STP lepidel 
 -  snižuje spotřebu lepidel
 -  zpevňuje povrch podkladu
 -  váže prach
 -  zlepšuje odolnost podkladového materiálu 

proti vodě
 -  rychlá a snadná aplikace
 -  na podlahové vytápění

Jednosložkový rychleschnoucí primer na bázi poly-
uretanu  je určený pro vnitřní i venkovní použití na 
savé i nesavé stavební povrchy. Primer je ideální 
pro použití na zaprášené povrchy. Jeho použitím je 
zajištěna stejnoměrná savost podkladu a snadná 
aplikace lepidla. Vhodný před aplikací parketových 
lepidel na bázi PU (Artelit PB-830, Artelit PB-890) 
a STP Hybrid polymeru (Artelit HB-810). PB-235 je 
vhodný pro použití na tyto podklady jako je beton, 
dřevo, anhydritové stěrky, nivelační stěrky, dřevo-
vláknité desky.  

Nízko emisní 1K PU primer 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.3.3.1 4,5 l plechovka 100 x 4,5 l

3.7.3.3.2 9,0 l plechovka 80 x 9,0 l

Čas vytvrzení: 24 hod (při +20°C).
Spotřeba: 0,25 – 0,45 l/m2

Poměr míšení:
1 : 1 pro savé podklady (benzín, aceton)
1 : 2 pro středně savé podklady
1 : 2 pro nesavé podklady

VÝHODY:
 -  zlepšuje přilnavost PU lepidel 
 -  snižuje spotřebu lepidel
 -  zpevňuje povrch podkladu
 -  váže prach
 -  zlepšuje odolnost podkladového materiálu 

proti vodě
 -  rychlá a snadná aplikace
 -  na podlahové vytápění

Nanášení kartáčem nebo štětkou
Čištění nářadí: ředidlo

Jednosložkový PU primer se používá před naná-
šením lepidla na parkety na bázi polyuretanu (jako 
je ARTELIT PB – 830, ARTELIT PB – 890). Je ur-
čen pro prašné savé a nesavé stavební podklady. 
Růžová  barva pro lepší identifikaci připravených 
ploch.

1K PU primer 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.3.1.1 4,5 l plechovka 100 x 4,5 l

3.7.3.1.2 9,0 l plechovka 80 x 9,0 l

Čas vytvrzení: 12-24 h (při +20°C).
Spotřeba: 0,2-0,5 l/m2 

Poměr míšení: 1 : 1 pro savé podklady (benzín, aceton);
1 : 2 pro nesavé podklady

VÝHODY:
 -  urychluje schnutí lepidel
 -  snižuje spotřebu lepidel
 -  zpevňuje povrch podkladu
 -  proniká hlouběji do pórů
 -  zlepšuje odolnost podkladového materiálu 

proti vodě
 -  jednoduchá aplikace
 - Nanášení kartáčem nebo štětkou
 - Čištění nářadí: technický benzín, aceton

Primer ze syntetických pryskyřic je určen pro pene-
traci savých a nesavých podkladů před nanášením 
lepidel na parkety na bázi synt. pryskyřic a kaučuku 
(např. Artelit RB-860 kaučukové lepidlo na parke-
ty). Primer je vhodný pro většinu stavebních pod-
kladů, jako jsou: beton, cementové a anhydritové 
stěrky, vyrovnávací směsi a dřevo. Načervenalá 
barva pro lepší identifikaci připravených ploch.

Rozpouštědlový primer 

PB-230

SB-210

PŘÍPRAVA 
PODKLADU POD 
PARKETY 

PB-235
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LEPIDLA 
NA PARKETY 
A DŘEVĚNÉ 
ELEMENTY 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.4.5 10,0 kg 
(vč. tužidla)

kbelík 55 x 10,0 kg

Obsah sušiny:   100 %
Pracovní čas: < 90 min (při +20°C)
Spotřeba: 0,7-1,5 kg/m2 (hladké podklady)
Broušení a lakování: 3 dny po kladení
Pochůznost: po 24 hod.

VÝHODY:
 - vysoké pevnostní parametry
 - vysoká pevnost ve smyku
 - velmi dobrá odolnost proti stárnutí, vlhkosti 

a teplotním změnám
 - trvale pružný spojení
 - pro podlahové vytápění 
 - rychlá a snadná aplikace

Polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a roz-
pouštědel je určené pro lepení všech typů parket, 
obzvláště pro tloušťky parket 10 mm, na dřevěné 
fošny do 22 mm, dřevěné bloky, parkety z buku, 
javoru a exotického dřeva. Lepidlo má velmi dob-
rou přilnavost k savým i nesavým stavebním pod-
kladům, jako je beton, cementové a anhydritové 
stěrky, vyrovnávací směsi, dřevo aj. 

2K PU lepidlo na parkety 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.4.4 15,0kg            
(3 x 5,0 kg)

kbelík 55 x 15,0 kg

Obsah sušiny:  > 70 %
Pracovní čas: do 70 min (při +20°C).
Spotřeba: 0,5-0,9 kg/m2 (hladké podklady);
0,9-1,7 kg/m2 (drsné a nerovné podklady)
Broušení a lakování: 1,5 - 2 dny po kladení
Pochůznost: po 24 hod.

VÝHODY:
 - s vysokou počáteční lepící silou
 - vysoká pevnost ve smyku
 - velmi dobrá odolnost proti stárnutí, vlhkosti 

a teplotním změnám
 - trvale pružný spojení
 - bez rozpouštědel a škodlivých těkavých 

látek 
 - bez obsahu vody
 - pro podlahové vytápění 
 - rychlá a snadná aplikace

Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel a 
vody, speciálně určené pro pevné a pružné lepení 
tradičních parket a parket před dokončením k sa-
vým i nesavým stavebním podkladům, obzvlášť je 
vhodné na podklady z keramické dlažby, přírodní-
ho kamene a dřeva. Lepidlo je vhodné pro lepení 
exotického dřeva. Dodávka v inovativním obalu, 
který obsahuje 3x5 kg balení v samostatné fólii 

1K PU lepidlo na parkety 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.4.2.1 12,0 kg kbelík 44 x 12,0 kg

3.7.4.2.2 21,0 kg kbelík 33 x 21,0 kg

Obsah sušiny:  > 70 %
Pracovní čas: 10-15 min (při +20°C).
Spotřeba: 0,65-1,3 kg/m2 (při ozubení B2 – B3)
Broušení a lakování: 3 - 4 dny po kladení

VÝHODY:
 - s vysokou počáteční lepící silou
 - snadné nanášení
 - vysoká pevnost ve smyku
 - velmi dobrá odolnost proti stárnutí                     

a vlhkosti
 - trvale pružný spojení
 - bez obsahu vody
 - pro podlahové vytápění 
 - rychlá a snadná aplikace

Nanášení: stěrkou
Čištění: denaturovaný líh před vytvrdnutím

Lepidlo na parkety na bázi SBR kaučuku je vhod-
né pro lepení standardních, lamelových a vícevrs-
tvých parket (stejně tak na lepení dřeva citlivého 
na vlhkost, např. buk, bříza, dub), mozaiky a korku 
k běžným stavebním povrchům, jako je beton, ce-
mentové  a anhydritové stěrky, vyrovnávací směsi 
a dřevo. Poznámka: Lepidlo neobsahuje vodu a lze 
je tedy  ideálně použít pro parkety citlivé na vlhkost
Nedoporučuje se na exotická dřeva 

Kaučukové lepidlo na parkety 

PB-890

PB-835

RB-860

LEPIDLA 
NA PARKETY 
A DŘEVĚNÉ 
ELEMENTY 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.4.6 15 kg kbelík 55 x 15,0 kg

Obsah sušiny:   100 %
Pracovní čas: < 90 min (při +20°C).
Spotřeba: 0,65 - 1,2 kg/m2 (dle podkladu a typu stěrky)
Broušení a lakování: 3 dny po kladení
Úplné vytvrzení: 7 dní

VÝHODY:
 - velmi dobrá přilnavost k podkladu
 - vysoká pevnost ve smyku
 - velmi dobrá odolnost proti stárnutí, vlhkosti 

a teplotním změnám
 - trvale pružný spojení
 - pro podlahové vytápění 
 - rychlá a snadná aplikace

Lepidlo na bázi hybridního polymeru. Neobsahuje 
izokyanáty, rozpouštědla ani vodu. Je vhodné pro 
lepení různých typů podlahových krytin, ideální je 
k lepení parket a dřevěných podlah, včetně pro-
blematických dřev, jako jsou: buk, javor, exotická 
dřeva a všechny typy dřev citlivých na vlhkost. 

1K STP lepidlo na parkety 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.4.5 10 kg kbelík 55 x 10 kg

Pracovní čas: < 90 min. (při +20°C)
Broušení: po 72 hodin
Úplné vytvrzení: 3 dny
Spotřeba: 0,7-1,5kg/m2

VÝHODY:
 -  dlouhý pracovní čas – do 90 minut
 -  jednoduché roztírání
 -  velmi dobrá přilnavost
 -  vysoce pružné spoje
 -  skvělá odolnost proti vlhkosti a stárnutí
 -  použitelné u podlah s podlahovým 

vytápěním

Dvou-komponentní polyuretanové lepidlo bez 
obsahu vody a rozpouštědel je určené pro lepení 
všech typů parket, obzvláště pro tloušťky parket 
10 mm, dřevěné fošny do 22mm, dřevěné bloky, 
parkety z buku, javoru a exotického dřeva. Lepi-
dlo má velmi dobrou přilnavost k savým i nesavým 
stavebním podkladům, jako je beton, cementové 
a anhydritové stěrky, vyrovnávací směsi, dřevo aj. 
Pro zvýšenou přilnavost se doporučuje použít AR-
TELIT Polyuretanový primer PB 235, resp. PB 230. 

Inovované 2K PU lepidlo na parkety 

HB-810

PB-890R

LEPIDLA NA 
PARKETY A 
DŘEVĚNÉ 
ELEMENTY 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.4.1.1 14, 0kg Plechovka 44 x 14,0 kg

3.7.4.1.2 24,0 kg Plechovka 33 x 24,0 kg

Obsah sušiny: 70 ± 2 %
Pracovní čas: 10-15 min (při +20°C).
Spotřeba: 0,7-1,2 kg/ m2 (při ozubení B2 – B3)
Broušení a lakování: 2 – 3 dny po kladení

VÝHODY:
- s vysokou počáteční lepící silou
- snadné nanášení
- vysoká pevnost ve smyku
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí a vlhkosti
- trvale pružný spojení
- bez obsahu vody
- pro podlahové vytápění 
- rychlá a snadná aplikace

Nanášení: stěrkou
Čištění: vodou nebo acetonem před vytvrd-
nutím

Lepidlo na bázi syntetických pryskyřic je vhodné 
na lepení standardních, lamelových a hotových 
parket, pro běžné i průmyslové mozaiky, pro lepení 
dřevěných podlah včetně OSB desek apod.. Le-
pidlo má vysokou přilnavost k běžným stavebním 
podkladům jako beton, cementové a anhydritové 
stěrky a dřevěné povrchy. 
Poznámka: Lepidlo neobsahuje vodu a lze je tedy  
ideálně použít pro parkety citlivé na vlhkost. Nedo-
poručuje se na exotická dřeva.

Syntetické lepidlo na parkety SB-870
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PŘEHLED POUŽITÍ 
PARKETOVÝCH 
LEPIDEL

OZNAČENÍ ARTELIT PB-835 PB-890 SB-870 RB-860 HB-810

1K - PU 2K - PU syntetika kaučuk hybridní

polyuretan polyuretan ředidlo SBR kaučuk modifik. silany

báze PB-235 PB-235 SB-210 SB-210 PU-235

doporučená penetrace ARTELIT PB-230 PB-230 WB-220 PB-230

spotřeba (kg/m2) 0,9 - 1,2 0,7 - 1,5 0,7 - 1,2 0,65 - 1,3 0,7 - 1,3

hustota (g/m3) 1,4 1,3 -1,6 1,35 1,2 1,5

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

doba zpracování 90 min. 90 min. 15 20 min. 10 - 15 min. 30 min.

broušení a lakování po 2 d. po 3 d. 2 - 3 d. 3 -4 d. po 3 d.

DRUH PODKLADU

savé podklady

nesavé podklady

asfalt / bitumen - popískovaný křemičitým pískem 1) 1)

beton

cementová nivelační stěrka

anhydritová nivelační stěrka

dřevěné podlahy

keramická dlažba

přírodní kámen (kladený beze spár)

OSB desky, dřevotříska

staré zbytky syntetických lepidel 4)

podlahové vytápění

TYP LEPENÝCH ELEMENTŮ

standardní parkety, tl. 10 mm, dub

dřevěné fošny, např. tl. 22 mm, dub

dřevěné fošny, např. tl. 22 mm, jiný druh dřeva

dřevěná dlažba, špalíky

hotové parkety

průmyslová mozaika

lamelové parkety

korek

masivní parkety > 22 mm

DRUH LEPENÉHO DŘEVA

dřeva citlivá na vlhkost

exotické dřevo

olejnaté druhy dřeva

PROSTŘEDÍ A ZATÍŽENÍ

prostory se zvýšenou vlhkostí 2) 2)

podlahy se zvýšenou vlhkostí 3) 3)

elastické po vytvrdnutí

DOPORUČUJEME MOŽNÉ                            
S PODMÍNKOU

NEVHODNÉ

1) nutné zdrsnění do 60% vlhkosti
2) humidity
3) po zhotovení vlhkostní bariéry
4) po zkušebním testu na 1 m2 (záleží na typu lepidla)
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POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.3.1 5,0 l kanystr 128 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,08 – 0,10 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: druhá vrstva po 1 hodině; přelakování po 2 – 3 hodinách
Maximální doba pro nanesení krycího nátěru: 18 hodin

VÝHODY:
 - vhodný zvláště pro exotická dřeva a staré 

podlahy 
 - rychle schnoucí
 - povzbuzuje reakci dřeva
 - bez zatmelení okrajů 
 - pro okamžité použití

Nanášení: válečkem 
Čištění nářadí: ředidlem

S-460 je jednosložkový základní lak pro všechny 
druhy parket a dřevěných podlah.
Poznámka: Při  použití na kouřový dub nebo na 
silně nasákavé druhy dřev si vyžádejte naše tech-
nické poradenství. 

Základní lak na rozpouštědlové bázi

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.2 5,0 l kbelík 128 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,05 – 0,07 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: 30 - 60 minut na jednu vrstvu tmelení závisí na velikosti spáry, 
teplotě a větrání

VÝHODY:
 - velmi rychlé vytvrzení
 - velmi dobrá brousitelnost
 - výborné výplňové vlastnosti
 - mísitelný s dřevitým prachem všech druhů 

dřev 
 - pro okamžité použití

Nanášení: nerezová dvojitá špachtle 
Čištění: vodou okamžitě po použití

Pro vyplňování spár do šířky 2 mm. Ideální pro 
všechny druhy pevně ležících typů parket a dře-
věných podlah

Spárovací tmel na vodní bázi

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.1.1 10, 0 l kbelík 60 x 10 l

3.7.7.1.2 5,0 l kbelík 120 x 5 l

Spotřeba / vrstva: 0,05 – 0,10 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: 15 – 30 minut na jednu vrstvu tmelení závisí na velikosti spáry, 
teplotě a větrání

VÝHODY:
 - velmi rychlé vytvrzení 
 - velmi dobrá brousitelnost
 - výborný stupeň vyplnění
 - velmi dobrá přilnavost ke hranám 
 - pro okamžité použití

Nanášení: nerezová dvojitá špachtle 

Pro vyplňování spár do šířky 2 mm. Ideální pro 
všechny druhy pevně ležících typů parket a dře-
věných podlah.

Spárovací tmel na rozpouštědlové bázi

S-460

FW-400

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 

FS-415
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.X 5,0 l dóza 128 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- druhá vrstva po 3 - 5 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách
- plné zatížení po 7 - 10 dnech 

VÝHODY:
 - jednosložkový lak bez obsahu NMP
 - snadné nanášení válečkem
 - pro běžně namáhané podlahy (obytné 

místnosti)
 - minimální škodlivý dopad na dřevo
 - dobrá odolnost proti podpatkům a vrypu

Nanášení: váleček
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Parketový lak na bázi PU-akrylátové pryskyřice. 
Tvoří optimální – kvalitní a ekologickou - ochranu 
parket a jiných dřevěných podlah v obytných pro-
storách.
Dodání v typu: pololesk
Poznámka: Není vhodné přímé použití pro kouřo-
vý dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto 
případě doporučujeme nejprve použít penetrační 
nátěr S-460.

1K PU-vodní lak 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.5 4,5 l (složka A) dóza 128 x 4,95 l
0,45 l (složka B) dóza

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m2

Doba zpracování: 2 hodiny
Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: druhá vrstva po 4 - 6 hodinách; lehké zatížení/ porůznost po 48 
hodinách; plné zatížení po 7 - 10 dnech 

VÝHODY:
 - dvousložkový lak bez obsahu NMP
 - snadné nanášení válečkem
 - vysoká sytost nátěru
 - vysoká mechanická odolnost

Nanášení: váleček
Čištění nářadí: vodou ihned po použití
Mísicí poměr: 10 : 1

Parketový lak na bázi PU pryskyřice ve vodní 
disperzi. Tvoří optimální – kvalitní a ekologickou - 
ochranu parket a jiných dřevěných podlah ve vyso-
ce namáhaných prostorách.
Dodání v typu: lesk, pololesk, mat 
Poznámka: Není vhodné přímé použití pro kouřo-
vý dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto 
případě doporučujeme nejprve použít penetrační 
nátěr S-460.

2K PU-vodní  lak 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.4 5,0 l kanystr 128 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: 2 hodiny při nanášení válečkem; 30 min. při nanášení stěrkou
Maximální doba pro nanesení krycího nátěru: 12 hodin

VÝHODY:
 - rychle schnoucí
 - vysoký obsah sušiny 
 - nízké klížení hran
 - pro okamžité použití

Nanášení: válečkem nebo nerezovou špachtlí
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

W-430 je jednosložkový základní lak pro všechny 
druhy parket a dřevěných podlah.
Poznámka: 
Není vhodné přímé použití pro kouřový dub nebo 
pro exotická a ovocná dřeva. V tomto případě do-
poručujeme nejprve použít penetrační nátěr S-460.

Základní lak na vodní bázi

PA-470

PW-460

W-430

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 

28



Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.X 4,5 l (A)
 + 0,45 l (B) dóza 128 x 4,95 l

Spotřeba / vrstva: 0,1 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.:
- následná úprava po 3 - 4 hodinách
- možnost broušení po 3 - 4 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 24 hodinách
- plné zatížení po 10 dnech 

VÝHODY:
 - vysoký stupeň výplně
 - snadné nanášení válečkem
 - rychlé vytvrzení

Nanášení: válečkem
Čištění nářadí: speciálním ředidlem ihned po 
použití

Pro lakování pevně nalepených parket a dřevě-
ných podlah bez možnosti pohybu. Není vhodný 
pro akátová dřeva – možnost zatmavení. Vylouče-
no je i použití na kouřový dub vzhledem k možnosti 
výskytu amoniaku. Dodání v typu: lesk, pololesk.
Poznámka: Poměr míšení s tvrdidlem je nutné bez-
podmínečně dodržet.

2K kyselý lak 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.6 5,0 l Dóza 120 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,1 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.:
- následná úprava po 16 - 24 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách
- konečná tvrdost po 10 – 14 dnech 

VÝHODY:
 - snadné nanášení válečkem
 - vysoký stupeň výplně
 - vysoká chemická odolnost
 - pro vysoce namáhané podlahy / provozy
 - vysoká odolnost proti obrusu

Nanášení: válečkem
Čištění nářadí: speciálním ředidlem ihned po 
použití

Jednosložkový parketový lak na bázi umělé prys-
kyřice. Vhodný pro všechny druhy parket a dřevě-
ných podlah,zvláště pak pro problematické podla-
hy, jako jsou podlahové vytápění, nestabilní druhy 
dřev, sportovní povrchy, vysokohranné lamelové 
parkety nebo dřevěné kostky. Dodání v typu : lesk, 
hedvábně matný .
Poznámka: Brusný prach z pryskyřičných laků je 
samovznítitelný a musí být naředěný.

1K pryskyřičný lak 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.7 5,0 l dóza 128 x 5,0 l

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- druhá vrstva po 3 - 5 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách
- plné zatížení po 7 - 10 dnech 

VÝHODY:
 - jednosložkový lak bez obsahu NMP
 - snadné nanášení válečkem
 - pro vysoce namáhané podlahy / provozy
 - minimální škodlivý dopad na dřevo

Nanášení: váleček
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Parketový lak na bázi PU pryskyřice ve vodní 
disperzi. Tvoří optimální – kvalitní a ekologickou - 
ochranu parket a jiných dřevěných podlah ve vyso-
ce namáhaných prostorách.
Dodání v typu : lesk, pololesk, mat 
Poznámka: Není vhodné přímé použití pro kouřo-
vý dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto 
případě doporučujeme nejprve použít penetrační 
nátěr S-460.

1K PU-vodní lak 

AB-441

KH-440

PW-480

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.12 1,0 l dóza 11 x 1,0 l 

Spotřeba / vrstva : 0,025 – 0,04 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- 1 hodina
- druhá vrstva po 48 hodinách
- přetírání vodním lakem po 3 dnech
- přetírání rozpouštědlovým lakem po 10 – 14 dnech
- lehké zatížení/ porůznost po 3 dnech (2K olej po 1 dni)
- plné zatížení po 10 dnech (2K olej po 3 dnech)

VÝHODY:
 - na bázi přírodních olejů
 - široká barevná škála
 - snadné zpracování
 - barevné tóny lze mezi sebou navzájem 

míchat
 - možnost přelakování pro lepší odolnost

Nanášení: válečkem

Určený pro parkety a jiné dřevěné nové i původní 
podlahy. Vyznačuje se rychlým a snadným zpraco-
váním.  Zbarvenou podlahu lze navíc ošetřit i 2K 
vodním lakem AB-441, uretan-alkydovým lakem 
KH-440 nebo olejovoskem OL-650. Základní ba-
revné odstíny : teak, kouřový dub, oliva, bílá, šedá, 
ořech

Barevný olejový pigment 

Kód produktu Objem Balení Množství v kartonu 

3.7.7.9 0,5 l dóza 24 x 0,5 l

10 dílů OL-610 a 1 díl OL-610 tužidla
Doba zpracování : 2 hodiny při 23°C / 50% r.v. 

Tvrdidlo na bázi Izokyanátu, umožňuje snadné mí-
šení s OL-610

Tužidlo k oleji 

Kód produktu Objem Balení Množství v kartonu 

3.7.7.8 1,0 l dóza 3x 2,5 l

Spotřeba / vrstva : 0,025 – 0,04 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- druhá vrstva po 1 hodině
- přetírání vodním lakem po 24 hod.
- přetírání rozpouštědlovým lakem po 48 hodinách

Určený na parkety a jiné dřevěné podlahy. Pro 
zlepšení mechanické a chemické odolnosti pod-
lahy (a zároveň rychlejší schnutí) doporučujeme 
smíchat v poměru 10:1 s tužidlem OL-610.

Rychleschnoucí impregnační olej 

OL-611

OL-610

OL-610

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 

VÝHODY:
- na bázi přírodních olejů
- vysoký obsah sušiny
- bez obsahu ředidel dle TRGS 617
- snadné a rychlé zpracování
- vysoká vydatnost

Nanášení: válečkem
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Fixace podlahových krytin

Spotřeba / vrstva: 0,05 – 0,08 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- druhá vrstva po 24 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 3 dnech
- plné zatížení po 10 – 14 dnech

VÝHODY:
 - na bázi přírodních olejů, pryskyřic a vosků
 - snadné zpracování
 - snadná následná údržba
 - pro parkety a dřevené podlahy

Nanášení: válečkem

Směs oleje a vosku, která vytvoří po nanesení tvr-
dou vrstvu. Hmota je určená na  povrchovou úpra-
vu parket a dřevěných podlah z tvrdého i měkkého 
dřeva. Ideální pro více namáhané prostory : chod-
by, průmyslové parkety apod. Podlahy jsou násled-
ně více odolné proti znečištění a flekům. Vhodný i 
pro ošetření podlah s vrstvou pigmentového oleje 
OL-611

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.X 5,0 l dóza 120 x 5,0 l 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.11 5,0 l dóza 128 x 5,0 l 

Spotřeba / vrstva : 0,07 – 0,1 l/m2

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- druhá vrstva po 60 minutách
- lehké zatížení/ porůznost po 3 dnech
- plné zatížení po 8 – 10 dnech

VÝHODY:
 - pro dřevěné podlahy a parkety
 - na bázi přírodních olejů
 - vysoký obsah sušiny
 - snadné zpracování
 - snadno vniká do podkladu díky nízké 

hustotě

Nanášení: válečkem

Pro povrchovou úpravu a impregnaci dřevěných 
podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiérech.

Fixace podlahových krytin

OL-650

OL-620

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 

týk ořech kouřový 
dub

oliva bílý šedý

POZOR 
 Tisková vizualizace barev se může lišit od originálních odstínů. Prosíme, vyžádejte si fyzický vzorník barev u svého 

obchodního zástupce nebo na Vašem prodejním místě.
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Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.16 0,75 l dóza 15 x 0,75 l 

Spotřeba / vrstva : 0,03 – 0,05 l/m2 
Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- pro další úpravu po 2 hodinách
- pro lehké zatížení/ porůznost po 2-4 hodinách

VÝHODY:
 - vytváří ochrannou vrstvu
 - pro všechny vodovzdorné podlahy
 - pro sportovní povrchy dle DIN 18032-2
 - vysoká odolnost proti obrusu a poškrábání 

Nanášení: hadrem

Na vodní bázi. Vhodná na lakované parkety, hoto-
vé parkety, ale i linoleum a PVC.  Hmota PM-120 
se nemusí leštit a je vhodná i pro sportovní plochy.

Údržba na parkety 

Kód produktu Objem Balení Množství na paletě

3.7.7.15 0,75 l dóza 15 x 0,75 l 

Spotřeba: ca. 0,1 l / 7-8 l vody
Doba schnutí: 30 – 60 minut

VÝHODY:
 - efektivní a zkrášlující

Nanášení: hadrem

Na vodní bázi. Vysoce účinné čistidlo pro všechny 
vodovzdorné podlahové krytiny např. lakované par-
kety, hotové parkety, linoleum, PVC nebo laminát.

Univerzální čistící prostředek PM-100

PM-120

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA 
DŘEVĚNÝCH 
PODLAH 

32



PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ 
REGÁLY

STOJAN ARTELIT 1300/2009

OBJEDNÁVACÍ ČÍSLO: 
5907516905261001

Barva Černá

Základní rozměry 1000 mm x 730mm

Výška 1300 mm 

Plné police 1000 mm x 520 mm - 2 ks

Základní deska 1000 mm x 650 mm - 1 ks

Popisková lišta 3 ks

Čelní zarážka 3 ks

Logo Kovový vršek pro logo

STOJAN ARTELIT 2000/2009

OBJEDNÁVACÍ ČÍSLO: 
5907516905209001

Barva Černá

Základní rozměry 1000 mm x 730mm

Výška 1300 mm 

Plné police 1000 mm x 520 mm - 2 ks

Základní deska 1000 mm x 650 mm - 1 ks

Popisková lišta 3 ks

Čelní zarážka 3 ks

Logo Kovový vršek pro logo
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KOMPLETACE 
SYSTÉMŮ                                  
A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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PRŮVODCE  
PRODUKTŮ

35

ideální jako krycí vrstva na nivelační stěrky a po-
těry. Vhodný pro použití v pomocných technických 
místnostech, garážích, chodbách, sklepích apod.
Do vnitřního I vnějšího prostředí. 

Finální nátěr 740 - pro střední zatížení 

Pro ohraničení nivelačních stěrek kolem stěn, 
prostupů, vnitřních konstrukcí apod. Umožňuje 
rozpínání cementové nebo anhydritové vrstvy při 
hydrataci.  

Dilatační pěnová páska 

Technické údaje
 - Šířka : 1,0 m
 - Velikost oka : 8,5 x 6,5 mm
 - Balení : návin 50 bm

 - Základní odstín: šedá
 - Jiné odstíny na vyžádání

Technické údaje
 - Šířka : 1,0 m

Panceřová skelná síťoviny s odolností proti alka-
lickým vodám, vhodná pro celoplošné zpevnění 
povrchu podkladní konstrukce před aplikací nive-
lačních nebo opravných hmot. Použití ve spojení s 
cementovým elastickým lepidlem kategorie C2TE, 
popř s PU lepidly. Možné použít i pro lokální vy-
spravení trhlin potěru nebo pro zpevnění dřevě-
ných podkladů. 

Výztužné pletivo 

Pro celoplošné zpevnění podkladu pod parketami.
Klade se do flexibilního cementového lepidla. Lze 
použít I PU lepidlo nebo MS polymerové (hybridní) 
lepidlo.

Výztužná tkanina 



PRŮVODCE  
PRODUKTŮ

Boty s hroty 

Pro práci s nivelačními hmotami. Umožňují pohyb 
v čerstvé tekuté hmotě, zejména vhodné při zpra-
cování čerpadlem nebo při napojování jednotlivých 
dávek.
 

Jako vhodný doplněk pro zpracování suchych ce-
mentových a anhydritových směsí.

Míchací nádoba. Odměrná nádoba

Pro plynulé a rovnoměrné roztažení vyrovnávacích 
hmot na podkładu 

Švédská stěrka 

Pro použití ve skladovacích halách, velkokapacit-
ních garážích, plochách s velkou migrací osob a 
pod. Do vnitřního I vnějšího prostředí.

Finální nátěr HS 670 - pro vyšší zatížení 

 - Základní odstín: šedá
 - Jiné odstíny na vyžádání



PRŮVODCE  
PRODUKTŮ
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Na odvzdušnění nivelačních hmot a pro plynulé 
napojení jednotlivých polí. Ostré a husté bodliny 
umožňují zpracování vrstev do tl. 8 mm.

Velour 5 mm
Filt 4 mm speciální váleček pro oleje a olejovosky

zejména pro zpracování lepidla WB-981 při kladení 
vinylových krytin (typ a způsob kladení prosím kon-
zultujte s dodavatelem krytiny) 
Polyamid 6 mm

Mikrovlákno 8 mm pro parketové vodní laky

Mikrovlákno 11 mm, profi váleček pro všechny par-
ketové laky

Mohér 4 mm pro vodní i rozpouštědlové laky

Válečky na oleje a olejovosk

Váleček na disperzní hmoty

Válečky na parketové laky

Propichovací váleček 

Technické údaje
 - Šířka: 25 cm
 - Výška bodlin: 12 mm



ELEKTROSTATIKA 
NA ANHYDRITECH

PARKETY NA PODKLADECH 
SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ

Popis 
konstrukce

Materiál 
ARTELIT Poznámka

Pokladní anhydritový 
potěr - přebroušený

Penetrační nátěr WB-290 míšení  1:1 s vodou

Samonivelační vyrov-
návací stěrka LC-720 2 – 20 mm

Elektrostaticky vodivé 
lepidlo WB-977 pro lepení PVC, lino-

lea, textilu a pod.

Elektrostatická krytina 1 m měděného pásku 
na 30 m2

Popis 
konstrukce

Materiál 
ARTELIT Poznámka

Betonová mazanina

Epoxidový enetrační 
nátěr EB-270 Posyp křemičitým 

pískem

Nivelační hmota LC-760 3-30 mm, 40 MPa

2 K PU lepidlo na 
parkety PB-890

Parkety 

Výplň spár FS-415 Plnič na rozpouštědlo-
vé bázi

1K základní lak S-460

1K PU vrchní lak PW-480 Na bázi vodního 
polyuretanu

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

6

7

8

5

5
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POVLAKOVÁ KRYTINA 
NA DŘEVĚNÝCH PODKLADECH

PODLAHY NA PROBLEMATICKÝCH 
PODKLADECH

Popis 
konstrukce

Materiál 
ARTELIT Poznámka

Pokladní anhydritový 
potěr - přebroušený

Penetrační nátěr WB-290 míšení  1:1 s vodou

Samonivelační vyrov-
návací stěrka LC-720 2 – 20 mm

Elektrostaticky vodivé 
lepidlo WB-977 pro lepení PVC, lino-

lea, textilu a pod.

Elektrostatická krytina 1 m měděného pásku 
na 30 m2

Popis 
konstrukce

Materiál 
ARTELIT Poznámka

Dřevěný podklad ---- Palubky, OSB, V 100, 
prkna

Penetrační nátěr WB-280 

Samonivelační anhyd-
ritová stěrka LC-720 2 – 20 mm

Elastické lepidlo WB-975 pro lepení PVC i textilu 
a pod.

Vrchní povlaková 
krytina

Popis 
konstrukce

Materiál 
ARTELIT Poznámka

Betonová mazanina

Epoxidový enetrační 
nátěr EB-270 Posyp křemičitým 

pískem

Nivelační hmota LC-760 3-30 mm, 40 MPa

2 K PU lepidlo na 
parkety PB-890

Parkety 

Výplň spár FS-415 Plnič na rozpouštědlo-
vé bázi

1K základní lak S-460

1K PU vrchní lak PW-480 Na bázi vodního 
polyuretanu

Popis 
konstrukce

Materiál 
ARTELIT Poznámka

Původní betonový 
podklad se starými 

zbytky lepidla
Vodou nerozpustné 

lepidlo

Penetrační nátěr WB-280 

Samonivelační vyrov-
návací stěrka LC-720 2 – 20 mm

Disperzní lepidlo WB-965 Pro lepení textilních 
krytin.

Textilní krytina

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5
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TYTAN PROFESSIONAL je značka určená pro stavební dodavatele                                   
a profesionální uživatele, která nabízí širokou škálu produktů nejvyšší 
kvality i ucelená systémová řešení. 

u Široká škála běžně užívaných i vysoce specializovaných produktů

u Světové inovace v PU pěnách, tmelech a montážních lepidlech

u Trvalá vysoká kvalita certifikovaná ISO 9001

u Testování produktů prováděno podle nejpřísnějších mezinárodních 
norem: ISO, DIN, ASTM

TYTAN PROFESSIONAL je značka určená pro stavební doda-
vatele a profesionální uživatele, která nabízí širokou škálu 
produktů nejvyšší kvality i ucelená systémová řešení. Jed-
nou z nejnovějších inovací je nová generace polyuretano-
vých pěn Tytan Professional O2, která je šetrnější k uživateli                                    
i k životnímu prostředí. Produkty Tytan O2 byly vytvořeny 
pomocí nové technologie a během aplikace se neuvolňují 
škodlivé látky MDI (izokyanáty). PU pěny řady Tytan O2 jsou 
certifikovány švédským institutem SP Provning Forskning 
Insitute, a disponují zkušebním protokolem ze Zdravotního 
ústavu v Ústí nad labem, který potvrdil údaje ze Švédska. Po 
uvedení produktů Tytan O2 na trh Selena svým zákazníkům 
nabízí úplně novou úroveň bezpečnosti – třídu O2.

u Tytan Professional HBD páska 10x10

u Tytan Professional Neutrální silikon  

u Tytan Professional Tmel na dřevo (wood sealant) 

u Tytan Professional Tmel na parkety 

u Tytan Professional MultiFix, ClassicFix, HygroFix

u Tytan Professional SBR RB-20 

u Tytan Professional  PB-40 

u Tytan Professional Bílý akryl 

u Tytan Professional 2K lepenka 

u Tytan Professional Gumotextilní pás + rohy 

TYTAN PROFESSIONAL



Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu:

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

600 ml fólie 12 1152

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

600 ml fólie 12 1152

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

600 ml fólie 12 1152

 - Báze vodní akrylová disperze
 - Tvorba povrchové slupky 10–25 min při 

23°C / 50% rel. vlhkost
 - Doba vytvrzení cca. 1mm po 24 hodinách 

při 23°C / 50% rel. vlhkost
 - Pohybová přizpůsobivost ±7.5%
 - Tepelná stabilita -25°C ÷ + 80°C
 - Barvy bílá, šedá, černá, hnědá
 - Vyroben v souladu s požadavky norem            

ISO 11600 pro typy tmelů F ve třídě 7,5.

 - Báze vodní akrylová disperze
 - Tvorba povrchové slupky 10–15 min při 

23°C / 50% rel. vlhkost
 - Doba vytvrzení cca. 2mm po 24 hodinách 

při 23°C / 50% rel. vlhkost
 - Pohybová přizpůsobivost ±7.5%
 - Tepelná stabilita -20°C ÷ + 80°C
 - Barvy borovice, ořech, buk, dub, mahagon, 

smrk, třešeň
 - Vyroben v souladu s požadavky norem              

ISO 11600 pro typy tmelů F ve třídě 7,5.

 - Báze vodní akrylová disperze
 - Tvorba povrchové slupky 10–15 min při 

23°C / 50% rel. vlhkost
 - Doba vytvrzení cca. 1mm po 24 hodinách 

při 23°C / 50% rel. vlhkost
 - Pohybová přizpůsobivost  ±12.5%
 - Tepelná stabilita -20°C ÷ + 80°C
 - Barvy borovice, ořech, buk, dub, 

mahagon, smrk, třešeň
 - Vyroben v souladu s požadavky norem            

ISO 11600 pro typy tmelů F ve třídě 12,5.

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

600 ml fólie 12 1152

 - Báze neutrální 
 - Tvorba povrchové slupky 5–15 min při 

23°C / 50% rel. vlhkost
 - Doba vytvrzení cca. 3 mm po 24 

hodinách při 23°C / 50% rel. vlhkost
 - Modul tažnosti při 100% natažení               

0.3 MPa
 - Pohybová přizpůsobivost ±20%
 - Tvrdost dle Shora A cca. 18
 - Tepelná stabilita -40°C ÷ +120°C
 - Barvy transparentní, bílá, šedá, černá, 

hnědá
 - Splňuje požadavky ISO 11600 pro typ           

F a G,  třídy tmelů 20LM.

Akrylový tmel na bázi vodní disperze vhodný pro 
všechny vnitřní i venkovní spoje vystavené malé 
námaze a smrštění. 

Typické použití:
 u vyplňování a tmelení prasklin ve zdech, 

balustrádách a parapetech
 u malé opravy omítek před malováním
 u tmelení kolem rámů oken a dveří
 u tmelení nízko pohybových konstrukčních 

spojů mezi cihlami, betonem, dřevem, 
atd.

Výhody:
 u Vynikající přilnavost k většině                

porézních povrchů 
 u Pohybová přizpůsobivost 7.5%
 u Krátký čas tvorby povrchové slupky
 u Odolnost vůči vlhkosti, povětrnostním 

vlivům a UV záření 
 u Natíratelný

Akryl  

Tytan 
Professional

Tmel vyvinutý pro vyplňování parketových spo-
jů v interiérech. Tvrdne po zaschnutí.

Typické použití:
 u Tmelení a vyplňování parket a všech 

dřevěných materiálů 
 u Vyplňování defektů na dřevěných 

parketách, mozaice nebo laminátových 
podlahách 

 u Vyplňování prasklin, spojů a chyb                 
na dřevě a zdech  

Výhody:
 u Barevná škála obsahuje nejužívanější 

barvy dřeva
 u Velmi dobrá přilnavost k porézním 

stavebním materiálům
 u Pohybová přizpůsobivost 7.5%
 u Lze brousit
 u Natíratelný
 u Bez zápachu

Tmel na parkety

Tytan 
Professional

Tytan 
Professional

Tmel na døevo  

Pružný tmel určený pro tmelení a vyplňování 
všech dřevěných materiálů. 

Typické použití:
 u Elastické tmelení a vyplňování všech 

dřevěných materiálů, laminátu a parket 
 u Vyplňování mezer mezi parketami             

a zdí 
 u Tmelení mezi schodišťovými stupni                

a zdí nebo příčkou 
 u Vyplňování prasklin a štěrbin ve dřevě 

a zdivu 
 u Tmelení a vyplňování okenních                        

a dveřních rámů

Výhody:
 u Barevná škála obsahuje nejužívanější 

barvy dřeva
 u Velmi dobrá přilnavost k porézním 

stavebním materiálům
 u Odolnost vůči vlhkosti, povětrnostním 

vlivům a UV záření
 u Bez zápachu

Silikon bez zápachu vhodný pro široký ok-
ruh použití uvnitř i venku.

Typické použití:
 u Tmelení dilatačních spár litého 

betonu, cihlového zdiva a kamene 
 u Tmelení oken v dřevěných, 

plastových a hliníkových rámech 
 u Tmelení dělících příček z kovu a skla

Výhody:
 u Velmi dobrá přilnavost k mnoha 

stavebním povrchům 
 u Obsahuje fungicidy
 u Vynikající odolnost vůči UV záření a 

povětrnostním vlivům
 u Pružný spoj s nízkým smrštěním

Silikon neutrální 

Tytan 
Professional
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Tytan 
Professional

Tytan 
Professional

Tytan 
Professional

Tytan 
Professional

Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu:

Šrouby v tubì 
- montá�ní lepidlo SBR 

* Pevnost v tahu * Pevnost v tahu * Pevnost v tahu

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

290 ml kartuše 12 1440

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

RB-20
Montá�ní 
lepidlo

Montá�ní 
lepidlo

Šrouby 
v tubì

MultiFIX je jednokomponentní absolutně trans-
parentní lepidlo na bázi STP. Lepidlo je bez 
obsahu izokyanátů, rozpouštědel a vody. MultiFIX 
je díky širokému použití univerzální produkt, který 
vytváří pružný a transparentní spoj, což ocení 
každý profi, i hobby uživatel. MultiFIX je vhodný 
pro lepení běžně užívaných staveních materiálů 
během dokončovacích prací a renovací.

Typické použití:
 u Lepení různých prvků ze dřeva, skla, 

betonu, kovu a plastu.
 u Lepení lišt, soklů, prahů, panelů a dlaždic.
 u Lepení dekoračních prvků ze dřeva, 

sádry, korku, dřevotřísky, kovu, kamene, 
polystyrénu apod. 

 u Lepení minerální a skelné vaty. 

Výhody:
 u Transparentní spoj
 u Lepicí síla s rychlým nástupem a dlouhou 

trvanlivostí
 u Pružný spoj
 u Vysoká konečná pevnost
 u Odolný vlhkosti
 u Nemusíte přemýšlet o lepených 

materiálech – s MultiFIXem můžete lepit 
savé, nesavé i kombinaci obou. 

ClassicFIX - Šrouby v tubě je více účelové 
mon-tážní lepidlo na bázi kaučuku. 
ClassicFIX vytváří pružný a transparentní 
spoj. Lepidlo má vynikající přilnavost ke 
stavebním materiálům: beton, dřevo, cihly, 
sádra, apod.

Typické použití:
 u Lepení plastových lišt a panelů, 

včetně tvrdého PVC a dřeva
 u Lepení desek, růžic a říms ze sádry         

a polyuretanu
 u Lepení tepelné a zvukové izolace 

Výhody:
 u Transparentní spoj
 u Vytváří pevný, odolný a trvalý spoj
 u Flexibilní spoj
 u Vynikající lepicí schopnosti na 

stavebních materiálech 
 u Pro použití v interiérech i exteriérech
 u Odolné vlhkosti
 u Snadné použití
 u Vynikající přilnavost k typickým 

povrchům, porézní i neporézní,             
jako jsou plech, nebo plast 

 - Pracovní čas: 10 - 20 min
 - Vytvrzení: 2 - 3mm/24 h (při normálních 

podmínkách)
 - Pevnost spoje: 27 kg/cm2 * 

 - Pracovní čas: 10 - 20 min
 - Spotřeba: 150 - 300 g/m2

 - Celkové vytvrzení: 3 - 5 dní
 - Pevnost spoje: 65 kg/cm2 * 

Classic Fix Multi Fix Hydro Fix

 - Vydatnost: 300 až 500 g/m2

 - Pracovní čas: 10 až 15 min
 - Doba úplného vytvrzení: do 72h

 - Pracovní čas: 20 - 30 min
 - Spotřeba: 200 - 300 g/m2

 - Celkové vytvrzení: do 72 hodin
 - Pevnost spoje: 35 kg/cm2 * 

Víceúčelové lepidlo (bez toluenu) na bázi prys-
kyřice vhodné pro spojování a lepení typických 
krycích a izolačních materiálů ve stavebnictví            
a při renovacích. Vykazuje vynikající přilnavost 
ke dřevu, betonu, cihlám, omítce a dalším 
materiálům.

Typické použití:
 u Lepení lišt, panelů a desek z polystyrénu 

a plastu 
 u Montáž nábytku, konzolí, říms ze sádry            

a polyuretanu 
 u Instalace tepelně a zvukově izolačních 

materiálů 

Výhody:
 u Obsahuje méně agresivní rozpouštědla 

(bez toluenu)
 u Snadná aplikace
 u Excelentní a okamžitá přilnavost                         

k většině stavebních povrchů
 u Tvoří silný, odolný a trvanlivý spoj,                     

po zaschnutí velmi pružný
 u Perfektní k použití uvnitř i venku

HydroFIX je více účelové lepidlo bez obsahu 
rozpouštědel, které je vhodné pro aplikace v in-
teriérech i exteriérech. HydroFIX vytváří pružný 
a transparentní spoj. Vynikající přilnavost ke 
stavebním začisťovacím materiálům, jako 
jsou polystyrén, keramické obklady a dlažba, 
dílce z kovu a plastů, panely, prvky z pěnového 
materiálu, minerální vata, apod.

Typické použití:
 u Dřevo a plasty
 u Obklady, římsy z polyuretanu a sádry
 u Tepelná a zvuková izolace (včetně 

polystyrénu)
 u Prahy a parapety
 u Dekorační a zakončovací předměty                       

z PVC, polystyrénu a různých druhů dřev
 u Lišty, panely, desky ze dřeva i z plastů
 u Sádrové dekorace, rosety a římsy

Výhody:
 u Transparentní spoj 
 u Přívětivý k životnímu prostředí 
 u Nehořlavý
 u Vynikající lepicí parametry na všech 

stavebních materiálech
 u Odolné teplu
 u Vytváří pevný a odolný spoj
 u Snadné použití
 u Odolné vlhku
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Tytan 
Professional

Tytan 
Professional

Tytan 
Professional

Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu: Vlastnosti a parametry produktu:

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

22mm x 3,35m 
role 36 2160

38mm x 3,35m 
role 24 1200

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

4 kg - 60

8 kg - 39

20 kg - 16

32 kg - 12

 - Mikroporézní (propustná pro vodní                
páry ale nezpůsobuje kondenzaci).

 - Pochozí: po 16 h (při 20°C)
 - 2-3 nanesené vrstvy podle 

předpokládaného vodního tlaku.

 - Pružný proužkový profil s lepidlem                     
na jedné straně 

 - Skladovatelnost: 12 měsíců

2K Tekulá lepenka je dvousložková pruž-ná 
nátěrová hmota na bázi polymery modifi-
kované cementové směsi. Je určena pro hyd-
roizolace stavebních konstrukcí v interiérech 
i exteriérech.

Typické použití:
 u Hydroizolace nových i stávajících 

konstrukcí, v exteriéru a interiéru,              
nad i pod úrovní terénu.

 u Vhodná jako protiradonový nátěr 
stavebních konstrukcí.

 u Pro přemostění vlasových trhlin.                 
Jako protikorozní vrstva na beton.

Výhody: 
 u Vytváří pružnou, vysoce přilnavou 

membránu. 
 u Vysoce odolná vůči průsaku vody, 

mrazu a rozmrazovacím solím.
 u Odolná vůči oděru, protiskluzová.

Dekorativní vodotěsné těsnění. Snadno apli-
kovatelná jednostranná lepicí páska vhodná 
pro dekorativní lepení hran sprchových koutů, 
van a umyvadel. Pružný plastový pruh s lepidlem 
se skvěle hodí k ochraně nových i stávajících 
instalací proti vodě. Zajišťuje úhledný vzhled, 
zatímco strana s lepidlem přináší skvělou přil-
navost.

Typické použití:
 u Lepení hran sprchových koutů,                       

van a umyvadel 

Výhody: 
 u Dokonalá přilnavost
 u Odolává plísním
 u Nepraská, nesmrskává se a nevysychá
 u Zajišťuje vodotěsný spoj
 u Jednoduše přimáčkněte na místo                         

- Jednoduchá aplikace
 u Poskytuje pěkný a úhledný vzhled
 u K přímému použití
 u Jednoduché čištění

Koupelnová páska

Tytan 
Therm+

Speciální, jednostranné, komprimované pá-
sky na bázi PU a akrylové disperze. Pásky 
BG1 a BG2 jsou ob-zvlášť vhodné pro použití v 
systému ochrany spár Tytan Therm+ pro mon-
táž rámů oken a dveří z vnější strany v situaci 
lomeného ostění. Páska HBD je vhodná na 
vyplňování spár, převáž-ně, v interiérech. 

Typické použití:
 u Vnější strana ochrany škáry systému 

Tytan Therm+ a vyplňování spár.

Výhody:
 u Nejširší nabídka rozměrů na trhu,
 u Snadné použití
 u Pro použití v interiérech a exteriérech

Komprimované 
pásky 

BG1/BG2/HBD
Tekutá 
lepenka

2K

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

310 ml kartuše 12 1440

 - Vydatnost: 400 až 700 g/m2

 - Pracovní čas: 6 až 10 min
 - Doba úplného vytvrzení: do 48h

Jednosložkové polyuretanové stavební le-
pidlo vhodné pro lepení dřeva při stavbách 
a při tesařské práci. Poskytuje vynikající 
přilnavost k většině stavebních povrchů, 
jako jsou: dřevo, beton, cihly, keramika, 
přírodní kámen, dlažba nebo plast. 

Typické použití:
 u Kotvení ve stavebnictví 
 u Lepení sádrokartonu, obkladových 

a izolačních desek  a dalších 
materiálů  

Výhody:
 u Velmi silný spoj
 u Voděodolný, odolává vysokým 

i nízkým teplotám, odolává 
povětrnostním vlivům

 u Vynikající pro použití uvnitř i venku
 u Vhodný pro montáž tepelné                        

a zvukové izolace
 u Jednoduchá aplikace

Konstrukèní Lepidlo 
Polyuretanové 

PB-40

Objem
/balení

Kusů 
v kartonu

Standardní 
množství na 
paletě EUR

10mm x 10mm 
x 12 m rola 30 1800

10mm x 15mm 
x 10m rola 30 1800

15mm x 15mm 
x 10m rola 20 1200

20mm x 20mm 
x 7,5 rola 15 450
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Aplikace ozubenou stěrkou

Vysátí podkladu

Koncentrát pro ředění vodou

Použití pouze na podlahy

Odolné pro bodové zatížení (např. kolečkovými židlemi)

Vhodné pro podlahové vytápění (elektrické i vodní)

Aplikace válečkem

Snadné zpracování

Aplikace štětkou 

Vhodné pro roztírání hladkou stěrkou
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POZNÁMKY
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Selena Bohemia s.r.o.
Průmyslová 1190, 410 02 Lovosice, Czech Republic
tel.: + 420 416 837 387, fax: + 420 416 837 401 
e-mail: info@artelit.cz 
www.artelit.cz 


