
WAKOL MS 228 
ELASTINGI KLIJAI PARKETLENTĖMS 

 

NAUDOJIMO SRITIS 

Elastingi klijai, kurie skirti klijuoti: 

 Daugiasluoksnę parketlentę pagal DIN EN 13489 

Ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo vidaus patalpose. 

 

SAVYBĖS 

 
 Sudėtyje nėra skiediklių pagal TRGS 610 apibrėžimą 

 Atitinka DIN EN 14293 

 Galima klijuoti ant šildomų grindų 

 Sudėtyje nėra vandens – parketas nesiplečia 

 Labai maža emisija EMICODE EC1 PLUS R  

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Rišančioji medžiaga:                 Silano modifikuotas polimeras 

Valiklis:                                     WAKOL RT 5960, kol klijai dar švieži 

Vėdinimo laikas:                       Jokio 

Atviras išlaikymo laikas:           iki 40 min 

Džiūvimo laikas:                       Apytiksliai 24-48 valandos 

Laikymo temperatūra:               Atsparūs šalčiui 

Galiojimas:                                12 mėnesių prie kambario temperatūros 

Gis kodas:                                  RS10 

EMI KODAS pagal GEV:        EC1 PLUS R 

 

Sunaudojimas:                           

TKB B3          800 – 1000 g/m²  Mažų išmatavimų parketlentė 

TKB B11       1000 – 1200 g/m² Mažų išmatavimų parketlentė  

TKB B13       1100 – 1300 g/m² Didelių išmatavimų parketlentė 

TKB B15       1400 – 1500 g/m² Didelių išmatavimų parketlentė 

Wakol Nr.5   1700 – 1800 g/m² Klijai parketlentei + pagrindo hidroizoliacija iki 4% CM               

arba 85 % santykinės oro drėgmės. 

 

Išeiga priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo 

 

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS 
Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be 

įtrūkimų ir švarus. Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. 

Klijus galima tepti iš karto ant švarių grindų.  



Nenaudokite MS 228 klijų kartu su WAKOL PU 280 ir WAKOL PU 235 gruntais. 

Wakol MS 228 elastingi parketlenčių klijai gali būti naudojami ir kaip hidroizoliacinis 

sluoksnis ant nešildomų cementinių grindų, kurias apsaugo iki 4 % CM arba 85 % 

santykinės oro drėgmės sukeliamo neigiamo poveikio. Norint padaryti hidroizoliacinį 

sluoksnį, reikia naudoti Wakol glaistykle Nr. 5.  

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Naudodami glaistyklę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir 

vientisas. Iš karto prispauskite parketlentę ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į 

parketlentę, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų. 

Iš karto po darbo, klijus nuo glaistyklės nuvalykite su Wakol RT 5960. Vėliau klijus 

galima nuvalyti tik mechaniškai. Tarp suklijuotos parketlentės ir sienų turi būti paliktas 

tarpas iki 15 mm plėtimuisi. 

 

SVARBU 

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant 

žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys, parketlentė ir klijai turi būti sušildyti. 

Negalima naudoti Wakol MS 228 klijų tiesiai ant asfalto dangų ar ant WAKOL PU 280 

bei WAKOL PU 235 gruntų 

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais 

ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie 

yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal 

instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius 

testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketo gamintojo klijavimo 

rekomendacijas. 

Šis techninis duomenų lapas buvo atspausdintas 2014 07 07 

 

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija 

Importuotojas: UAB GLAISTŲ CENTRAS, Lakūnų 30, Vilnius. Tel. 8 618 83353 

www.e-parketas.lt; www.glaistymas.lt 

 

http://www.e-parketas.lt/
http://www.glaistymas.lt/

