
PODROČJE UPORABE
Namensko, dvokomponentno, epoksi-poliuretansko
lepilo za lepljenje masivnega parketa srednjih dimenzij in
vseh vrst izgotovljenih parketov.

Tipični primeri uporabe
Ultrabond P913 2K se uporablja za lepljenje
lamparketa, deščičnega parketa vseh dimenzij ter 
za lepljenje vseh tipov lesenih oblog. Uporablja se ga 
za lepljenje na cementne podlage, estrihe izdelane 
z Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem
Pronto, obstoječe lesene podlage, iverne plošče in
vezane lesene plošče, obstoječe keramične ploščice,
marmor, teraco, anhidritne estrihe in podlage 
z vgrajenim talnim gretjem.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Ultrabond P913 2K je dvokomponentno lepilo.
Komponenta A je epoksi-poliuretanski polimer.
Komponenta B je trdilec pastozne konsistence.
Konsistenca obeh komponent omogoča enostavno 
in hitro pripravo mešanice.
Po pripravi (mešanju) se Ultrabond P913 2K enostavno
nanaša z nazobčano lopatico z odlično stabilnostjo
“zob” lepila. 
Ultrabond P913 2K ima že po 24-ih urah (pri sobni
temperaturi) zaradi kemične vezave odlične trdnosti na
vseh vrstah podlag vključno z neporoznimi podlagami
(npr. keramične ploščice).

POMEMBNI NASVETI
• Ultrabond P913 2K uporabljajte le v prostorih 

z ustreznimi klimatskimi pogoji (objekt mora imeti
vgrajena okna in vrata).

• Ne uporabljajte na podlagah s previsokim
preostankom vlage - v skladu z veljavnimi standardi.

• V primeru povišanega preostanka vlage v podlagi
izdelajte ustrezno parno zaporo z uporabo npr.
Primer-ja MF, Eco Prim-a PU 1K ali Triblock-a P.

• Preprečen mora biti možen dvig kapilarne vlage. 
Zato mora biti pri plavajočih estrihih in podlagah, ki 
so v stiku z zemljo predhodno izvedena hidroizolacija
po veljavnih gradbenih standardih.

• Za lepljenje ne uporabljajte lesnih oblog z vsebnostjo
vlage, ki ni v skladu z veljavnimi standardi.

• V času izvedbe naj bo temperatura podlage in zraka
med +10°C in +30°C.

• Ultrabond P913 2K ne uporabljajte, če ostali gradbeni
elementi kot so stene, stropi itd. niso suhi.

• Vedno vmešajte celotno komponento A in
komponento B. Delno mešanje (priprava) zahteva
izredno natančno tehtanje obeh komponent.

UPORABA
Priprava podlage
Podlaga mora biti pripravljena v skladu z določili po 
DIN 18365 “Delo s parketom”, SIA 254 “Lesene talne
obloge” ali ÖNORM 2218 “Polaganje lesenih talnih
oblog”.
Pred pričetkom polaganja se morate prepričati, da je
pripravljena podlaga zadostno klimatizirana ter suha in
očiščena vseh nečistoč in prahu.
Preprečen mora biti možen dvig kapilarne vlage. Zato
mora biti pri plavajočih estrihih in podlagah, ki so v stiku
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z zemljo predhodno izvedena hidroizolacija
po veljavnih gradbenih standardih.

– Priprava cementnih estrihov: podlaga
mora biti celostno suha, brez razpok, ravna,
tlačno in natezno trdna, brez ostankov
prahu, ločilnih snovi, lakov, loščil, olj, rje,
mavca ali ostalih materialov, ki bi lahko
vplivali na kakovost oprijema lepila na
podlago.
Preostanek vlage v podlagi mora biti v
skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi
smernicami – za preverjanje vlage uporabite
karbidno metodo. V primeru povišanega
preostanka vlage v podlagi izdelajte
ustrezno parno zaporo z uporabo npr.
Primer-ja MF, Primer-ja PU60, Eco Prim-a
PU 1K ali Triblock-a P.
Površinsko labilne ali nezadostno trdne
podlage odstranite, ali kjer je možno
površinsko utrdite s Primer-jem MF,
Primer-jem PU60 ali Eco Prim-om PU 1K.
Lasaste in vidne razpoke v podlagi sanirajte
s proizvodi Epojet, Eporip ali Eporip Turbo.
Manjša neravninska odstopanja ali
hrapavost površine sanirajte z izdelki z
visokimi mehanskimi trdnostmi (z nanosi v
min. debelini 3 mm) z Fiberplan-om,
Ultraplan-om, Ultraplan Maxi-jem,
Nivorapid-om, itd. Lepljenje zaključne
obloge lahko izvedete, ko je izravnava
ustrezno suha (glej tehnični list).
V primerih, ko nimate dovolj časa za
sušenje z izvedbo klasičnega cementnega
estriha, se lahko uporabi naslednje
alternative: na estrih pripravljen z uporabo
veziva s hitrim sušenjem in kompenziranim
krčenjem Mapecem (ali pripravljene suhe
mešanice Mapecem Pronto) se lahko
prične s polaganjem parketa že po 1 dnevu.
Če pa se estrih pripravi z uporabo Topcem
veziva (ali pripravljene suhe mešanice
Topcem Pronto) se lahko prične s
polaganjem parketa po 4-ih dneh.
Cementni estrihi, ki bodo nadgrajeni s
parketom morajo imeti vedno vgrajeno
parno zaporo (npr. PVC folija).

– Priprava keramičnih ploščic, marmorja: 
Podlaga mora biti suha, brez razpok, ravna,
tlačno in natezno trdna, brez ostankov
prahu, maščobnih madežev, ločilnih snovi,
lakov, loščil ali ostalih materialov, ki bi lahko
vplivali na kakovost oprijema lepila na
podlago.
Oprijem se izboljša z nanosom Primer-ja
KL tik pred nanosom lepila Ultrabond 
P913 2K.

– Priprava lesenih podlag: Preverite, če je
obstoječa lesna obloga dobro sprijeta s
podlago.
Z brušenjem odstranite vsa loščila, premaze
itd. do čistega lesa. Z vakumskim
sesalnikom odstranite/posesajte ves prah.
Nadaljujte z nanosom lepila Ultrabond
P913 2K.

- Priprava anhidritnih podlag: podlago
prebrusite in z vakumskim sesalnikom
odstranite ves prah. Na tako pripravljeno
podlago vedno nanesite temeljni premaz
(Primer MF, Eco Prim PU 1K, itd). Ko
temeljni premaz utrdi nadaljujte z lepljenjem.
Pri ostalih posebnih in dvomljivih podlagah 

se prosim posvetujte z našo tehnično
prodajno službo.

Priprava lepila
Obe komponenti lepila Ultrabond P913 2K
sta dobavljivi v plastičnih vedrih v ustreznem
mešalnem razmerju:
– komponenta A: 9 utežnih delov;
– komponenta B: 1 utežni del.

Pri pripravi lepila je potrebno uporabiti obe
komponenti v celoti. Le tako se izognete
nepravilnemu mešalnemu razmerju in
kasnejšim zapletom zaradi nepopolne 
vezave lepila.

Lepila ne pripravljajte z ročnim mešanjem,
temveč uporabite električno mešalo z nizkimi
obrati. V komponento A počasni vmešajte
komponento B, tako da dobite homogeno
mešanico. V poletnem času je čas uporabe 
in vezave krajši, pozimi pa daljši. Pri
temperaturah pod +10°C, se odsvetuje
polaganje lesnih oblog z uporabo Ultrabond
P913 2K lepila, saj je kemijska reakcija
prepočasna.

Nanašanje lepila
Ultrabond P913 2K se na podlago nanaša 
z lopatico za parket (Mapei) ustrezne
nazobčanosti, ki zagotavlja celostni oprijem
hrbtišča obloge. Preprečite nastanek lepilnih
gnezd.
Zamešan Ultrabond P913 2K je uporaben
približno 1 uro pri normalnih pogojih 
(pri +23°C).

Polaganje parketa
Pri polaganju upoštevajte navodila dobavitelja
lesne obloge oziroma parketa. 
Pred polaganjem izmerite vlago v lesu.
Parket mora biti ustrezno skladiščen in
aklimatiziran vezano na način vgradnje in
klimatske pogoje v času izvedbe in kasnejše
klimatske pogoje. 
Parket takoj položite v lepilo, ga naravnajte 
in pritisnite, da lepilo zapolni prosta mesta
pod parketom, pazite, da lepila na stikih ne
iztisnete na površino.
Ob stenah, stebrih in robovih pustite zadostni
razmak, približno 1 cm.
Pri lepljenju parketa po celotnem hrbtišču 
ne lepite stičnih robov.
Pri polaganju upoštevajte veljavne standarde
in priporočila.

Pohodnost
Površine so omejeno pohodne po približno
24 urah.

Brušenje in lakiranje
Z brušenjem in/ali lakiranjem položenega
parketa lahko pričnete po minimalno 3 dneh.
Priporočeno je, da se z brušenjem/lakiranjem
lesne obloge prične po 7-10 dneh, ko je lepilo
popolno strjeno in je dosežena končna
trdnost.

Čiščenje
Sveže lepilo lahko z obloge, orodja, rok in
delovne obleke odstranite z alkoholom ali
drugim namenskim čistilom. Osušeno 
lepilo lahko odstranite le mehansko ali 
s Pulicol-om.



TEHNIČNI PODATKI

PODATKI O IZDELKU

Komponenta A Komponenta B

Oblika: pastozna pastozna

Barva: bež, rjava belkasta

Specifična teža (g/cm3): 1,70 1,57

Trdi ostanek (%): 96,5 100 

Viskoznost po Brookfieldu (mPa•s): 30.000 8.000
(7 rotor - rpm 50) (7 rotor - rpm 50)

Skladiščenje: 24 mes. 24 mes.
v originalno v originalno 
zaprti embalaži zaprti embalaži

Klasifikacija nevarnosti v skladu z direktivo 
1999/45/CE: dražilno dražilno

Pred uporabo preglejte poglavje  “Varnost pri delu” 
ter informacije na embalaži in v varnostnem listu

Carinska tarifa: 3909 50 00

PODATKI O UPORABI (pri +23°C in 50% R.Z.V.)

Mešalno razmerje: A : B = 9 :1

Viskoznost mešanice (mPa•s): 30.000 
(7 rotor - rpm 50)

Specifična teža mešanice (g/cm3): 1.660

Čas uporabe mešanice: 60 minut

Temperatura za delo: od +10°C do +30°C

Odprti čas: 1 ura

Čas možne korekcije: 2 uri

Pohodnost: po 24 urah

Brušenje: po 3 dneh

KONČNE LASTNOSTI

Sprijemna trdnost (pull-off) na betonsko 
podlago (les-beton) (N/mm2): > 3 (porušitev v betonu)

Sprijemna trdnost (pull-off) na keramično 
podlago (les-keramika) (N/mm2): > 3

Temperaturna odpornost: od -30°C do +70°C

Fleksibilnost: da

Trdnost - Shore A (po 7 dneh pri +23°C): 80



PORABA
Poraba je odvisna od grobosti podlage,
strukture hrbtišča lesne obloge in s tem
povezane izbire lopatice za nanos. Pri nanosu
z MAPEI lopatico za parket je poraba 
1000-1500 g/m2.

BARVE
Bež in rjava.

PAKIRANJE
Ultrabond P913 2K dobavljamo v plastičnih
embalaži:
- komponenta A: 9 kg vedro;
- komponenta B: 1 kg plastenka.

SKLADIŠČENJE 
Ultrabond P913 2K skladiščite v suhem
prostoru pri sobni temperaturi.
Pri ustreznem rokovanju in skladiščenju v
suhem pokritem prostoru (originalno zaprta
embalaža) je Ultrabond P913 2K uporaben
24 mesecev.

VARNOST PRI DELU
Komponenti A in B Ultrabond-a P913 2K
delujeta dražilno v kontaktu z očmi in kožo.
Izdelek vsebuje epoksidne smole z nizko
molekularno težo, ki lahko povzročajo
preobčutljivost, kadar se mešajo z ostalimi
epoksidnimi smolami. Pri uporabi 
Ultrabond-a P913 2K uporabljate zaščitne
rokavice, očala in delovno obleko.

Obe komponenti lahko v primeru inhalacije 
ali daljšega, ponavljajočega se stika s kožo
povzročata alergijo. V primeru, da pride do
stika z očmi in/ali kožo takoj sperite z
zadostno količino tekoče vode. Če se pojavi
reakcija v obliki alergije (preobčutljivost) se
posvetujte z zdravnikom. Ultrabond P913 2K
uporabljajte v dobro zračenih prostorih.

Komponenta A Ultrabond-a P913 2K je
strupena za vodne organizme, zato preprečite
izlitje Ultrabond-a P913 2K v okolje.

Nadaljnje informacije lahko najdete 
v varnostnem listu. 

IZDELEK ZA POKLICNE IZVAJALCE.

OPOZORILO
Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in
navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam,
so samo indikativnega pomena in morajo biti
potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka
preverite, če je primeren za predvideno
uporabo in prevzemite vsako odgovornost, 
ki lahko izhaja iz uporabe.

26
9-

11
-2

00
9

Ultra
bond

Ultra
bond

          
P91913 2K 2K

Ultra
bond

     
P913 2K

P
re

po
ve

da
no

 je
 v

sa
ko

 k
op

ir
an

je
 in

 r
az

m
no

že
va

nj
e 

tu
ka

j 
ob

ja
vl

je
ni

h 
be

se
di

l, 
fo

to
gr

af
ij 

in
 il

us
tr

ac
ij

GRADIMO PRIHODNOST

®

(S
LO

) 
A

.G
. B

E
TA

Reference o izdelku so na
razpolago na podlagi vaših 
zahtev in na spletni strani 

www.mapei.si - www.mapei.com 


