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BRALEP PPD3 
Disperzní lepidlo k lepení parketových dílců, laminátových 

podlah a dřevovláknitých desek v peru a drážce  
 

 nehořlavé, nejedovaté  
 neobsahuje rozpouštědla 
 vhodné pro podlahové vytápění 
 vysoká počáteční i konečná pevnost 
 odpovídá D3 dle ČSN EN 204 (stabilní při častém krátkodobém                

působení vody nebo dlouhodobé vlhkosti v interiéru) 
 
 

Lepidlo BRALEP PPD3 je určeno k lepení dřevěných desek a dřevěných 
materiálů, zvláště vhodný k lepení hotových parketových dílců, 
laminátových podlah a dřevovláknitých desek v peru a drážce. Baleno ve 
speciálních lahvích z měkčeného PE pro snadné vytlačování lepidla. 
Přesné dávkování je zajištěno seřezávací špičkou na uzávěru láhve. 

 
Disperze na bázi polyvinylacetátu. 

 
barva bílá  
dodávaná forma vysoce viskózní 
hodnota pH 2,5 - 4 
balení PE láhev se špičkou 500 g 
viskozita při 23°C  min. 17000 mPas 

(Haake, spindle R7, 20 RPM ) 
hustota 1,09  kg/l 
spotřeba  cca 25 g na běžný metr drážky  
odolnost proti vodě D3 dle ČSN EN 204 
otevřená doba cca 10 – 30 min. (závisí na okolní 

teplotě a relativní vlhkosti vzduchu) 

 
Skladování v  uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit 
před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si 
zachovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.  
 
 
Lepené plochy musí být před aplikací lepidla BRALEP PPD3 suché, 
čisté, zbavené mastnoty a prachu. Odstraňte uzavírací špičku. Lepidlo 
naneste v pruhu do drážky hotového parketového dílce, laminátové 
podlahy nebo dřevotřískové desky. Dílec s perem zatlačte do drážky a 
pečlivě přiklepněte kladivem. Lepidlo je správně nadávkováno, když ze 
spáry mezi spojovanými prvky vyteče malé množství lepidla.  Vyteklé 
lepidlo ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Podlahu je možno zatížit po 24 
hodinách (dle klimatických podmínek a druhu materiálu). Lepení 
neprovádějte při vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nad 75%) nebo při 
teplotách podlahy a vzduchu nižších než 150C. Pracovní nástroje čistěte 
vodou. Načatou nádobu pečlivě uzavřete. 
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 Přestože je lepidlo BRALEP PPD3 nejedovaté, může při opakovaném 
a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku. 

 Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné 
ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. 

 Chraňte před dětmi! 
  Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy 

(spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle katalogu odpadů  kat.č. 08 
04 10  a kategorie O.  Prázdné obaly odevzdat do separovaného 
sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů  kat.č. 15 01 02 a 
kategorie O.  

         
Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí 
vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití 
vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších 
případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření. 
 
 
 
BRALEP PPD3 je certifikováno  TZUS PRAHA s. p. (AO 204) číslo 
certifikátu 020 - 041159. 
 
 

 
Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 300602.  Protože nemá vliv na 
podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu 
díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají 
platnosti. 
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