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WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo-elastyczny 

Informacje techniczne 

Zastosowanie 

Twardo-elastyczny, jednoskładnikowy klej do parkietu do klejenia 

• 10 mm lamelek wg DIN EN 13227 

• parkietu mozaikowego wg DIN EN 13488 

• mozaiki przemysłowej wg DIN EN 14761, min. szer. 16 mm, maks. dł. 200 mm 

• parkietu litego wg DIN EN 13226 

• parkietu wielowarstwowego wg DIN EN 13489 

• desek litych wg DIN EN 13226 i DIN EN 13990, do maks. szer. 18 cm, gatunek drewna - 
dąb do maks. szer. 20 cm 

• kostki brukowej z drewna RE / WE wg DIN 68702 

• płyt korkowych ( płasko przylegających) wg ISO 3813 lub DIN EN 12104 

• podłogowe płyty korkowe z warstwą z HDF/MDF 

na podłożach chłonnych i niechłonnych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

W połączeniu (nakładanie kleju) ze specjalną szpachlą zębatą WAKOL Spezialzahnung 5 lub 
specjalnym grzebieniem 5 klej można stosować również do odcięcia wilgoci wyłącznie do 
parkietów łączonych na pióro i wpust, na jastrychach cementowych bez ogrzewania 
podłogowego do maks. 4 % CM lub 85 % korespondującej względnej wilgotności powietrza. 

Szczególne właściwości 

1) 2) 3)  4)  5) 

 

• bez rozpuszczalników wg TRGS 610 • na podłogi z ogrzewaniem podłogowym 
• odpowiada normie DIN EN 14293 • bezwodny- drewno nie pęcznieje 
• bardzo wysoka twardość końcowa • minimalizuje pęknięcia blokowe 
 
1) Wg kryteriów GEV zaklasyfikowany do klasy EMICODE EC1 PLUS R: bardzo niska emisja 
2) Produkt dopuszczony do stosowania na statkach zgodnie z Rozporządzeniem 96/98/WE modyły B i D. Deklaracja 
 zgodności dostępna na stronie www.wakol.de 
3)  Conneced Systems – rozwiązanie systemowe z gwarancją firm Wakol i Loba 
4) Emisyjność produktu sprawdzona wg wytycznych DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej): 

Wakol GmbH, 66954 Pirmasens 
5) Klasa emisji wg prawa francuskiego 
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Dane techniczne 

Baza surowcowa: MS-polimer modyfikowany silanem 

Czas odparowania: brak 

Czas pracy: ok. 40 minut 

Czas wiązania: ok. 24 godzin 

Szlifowanie/lakierowanie: najwcześniej po 24 godzinach 

Środek czyszczący:  WAKOL RT 5960 Chusteczki czyszczące, przed 
zaschnięciem kleju 

Okres składowania:  12 miesięcy w temperaturze pokojowej 

Temperatura składowania: produkt niewrażliwy na przemrożenie 

GISCODE: RS 10 

EMICODE: EC1 PLUS R 

 

Nanoszenie (szpachla zębata) i zużycie6): 

TKB A2 400 - 450 g/m² płyty korkowe 

TKB B3 800 - 1000 g/m² parkiet mozaikowy, parkiet gotowy o małych formatach 

TKB B5 700 - 900 g/m² duże elementy parkietu gotowego, podłogowe płyty 
korkowe z warstwą z HDF/MDF 

TKB B11 1000 - 1200 g/m² lamelki, mozaika przemysłowa, parkiet lity, parkiet gotowy 
o małych formatach i kostka brukowa z drewna 

TKB B13 1100 - 1300 g/m² duże elementy parkietu gotowego i litego, deski lite 

TKB B15 1400 - 1500 g/m² duże elementy desek litych 

WAKOL 
Spezial- 
zahnung 5 

1700 - 1800 g/m² parkiety łączone na pióro i wpust, do maks. 4 % CM lub 
85 % korespondującej względnej wilgotności powietrza 

6) Zużycie uzależnione jest od struktury klejonej okładziny oraz chłonności podłoża. 

Podłoże 

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356. 
Podłoże musi być równe, trwale suche, mocne, bez rys, zanieczyszczeń i substancji 
utrudniających klejenie. 

Jastrychy na bazie siarczanu wapnia (anhydrytowe) należy wyszlifować zgodnie z 
zaleceniami producenta, z zachowaniem zaleceń i obowiązujących norm, a następnie 
odkurzyć. Na tak przygotowanym, wolnym od pyłu jastrychu, można układać parkiet stosując 
WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo-elastyczny. Jeśli jest konieczne gruntowanie 
podłoża, np. w przypadku asfaltowych jastrychów lanych, stosować tylko WAKOL PU 280 
Gruntówkę poliuretanową. Należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia zastosowanej 
gruntówki. 
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Na jastrychach cementowych bez ogrzewania podłogowego, do 4 % CM lub 85 % 
korespondującej względnej wilgotności powietrza, WAKOL MS 260 Klej do parkietu twardo-
elastyczny może być zastosowany do odcięcia wilgoci. W przypadku takiego zastosowania 
klej można użyć tylko do parkietów z połączeniem na pióro i wpust. 

Podłoże pod płyty korkowe powinno być równe, na nierówne i chropowate jastrychy należy, 
przed klejeniem płyt korkowych, zastosować odpowiednią masę wyrównawczą Wakol. 

Aplikacja 

Klej należy nakładać na podłoże równomiernie szpachlą zębatą unikając tworzenia się 
skupisk kleju. 

Natychmiast dosunąć klejony element i dobrze docisnąć. Należy zwrócić uwagę na pełne 
usieciowienie klejonego elementu (spód klejonych elementów musi zostać w całości pokryty 
klejem). 

Płyty korkowe ułożyć i docisnąć używając wałka (rolki) dociskowej. Przyklejone płyty 
korkowe, po upływie 60 minut i 120 minut ponownie docisnąć na całej powierzchni używając 
walca dociskowego. W przypadku klejenia nieprzylegających płasko płyt korkowych 
stosować klej do korka WAKOL D 3540. 

Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu stosując WAKOL RT 5960 Chusteczki czyszczące. 
Po utwardzeniu WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo-elastyczny można usunąć tylko 
mechanicznie! 

Ważne wskazówki 

Nie pracować w temperaturze poniżej + 15°C lub przy względnej wilgotności powietrza 
powyżej 65 %. Klej i okładziny magazynowane w chłodnym pomieszczeniu należy 
odpowiednio wcześnie przenieść do ciepłego pomieszczenia. 

WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo-elastyczny nie może być stosowany bezpośrednio 
na asfalcie lanym, przed klejeniem podłoże należy zagruntować. 

W przypadku lamelek możliwe jest klejenie elementów nie przekraczających proporcji 
grubości/szerokości 1:5. 

W przypadku stosowania kleju w przemyśle okrętowym, maksymalnie można nanosić 
720 g/m². 

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na 
badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z 
normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy 
wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy 
przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów 
stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. 
Nasz dział techniczny, w przypadku dalszych, pytań jest do Państwa dyspozycji. 

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com. 

Niniejsza karta informacji technicznych z 29.01.2015 anuluje poprzednie karty. 

 


