
WAKOL MS 260 
TVIRTAI - ELASTINGI KLIJAI PARKETUI 

 

SAVYBĖS 

Vieno komponento, paruošti naudojimui, tvirti – elastingi klijai parketui MS pagrindu. 

Tinka klijuoti įvairias parketo rūšis prie įvairaus pagrindo. Be vandens ir skiediklių – 

parketas „neišsipučia“. Galima klijuoti ir ant šildomų grindų. 

 

NAUDOJIMO SRITIS 

 10 mm masyvus lamparketas pagal DIN EN 13227 

 Mozaikinis parketas pagal DIN EN 13448 

 Špuntuotas parketas pagal DIN EN 14761 

 Padengtos ir nepadengtos parketlentės pagal DIN EN 13489 

 Masyvo lentos (maks. 18 cm pločio, ąžuolo lentos maks. 20 cm pločio) pagal 

DIN EN 13226 ir DIN EN 13990 

 RE/WE  mediena pagal DIN EN 68702 

 Kamštines dangas (plokštumines) pagal ISO 3813 ar DIN EN 12104 

 Kamštines dangas su HDF / MDF viduriniu sluoksniu prie įgeriančių ir 

neįgeriančių pagrindų vidaus patalpose. 

 

SPECIALIOS SAVYBĖS 

 

 Be skiediklių pagal TRGS 610 

 Atitinka DIN EN 14293 

 Labai didelė klijų stiprumo jėga 

 Tinka šildomoms grindims 

 Be vandens  

 Parketo plyšių atsiradimo prevencija 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Rišančioji medžiaga: 

Valiklis: 

Vėdinimo laikas: 

Atviras išlaikymo laikas: 

Pilna apkrova: 

Parketo šlifavimas 

Laikymo temperatūra: 

Galiojimas: 

 

Giscode: 

MS polimeras 

Wakol RV 105 Neoprene arba Wakol RT 5960 

Jokio 

Iki 40 minučių 

Po apytiksliai 24 valandų 

Po 24 valandų 

Atsparus šalčiui 

12 mėnesių 

 

RS 10 

  

IŠEIGA 

Kamštinė danga                            TKB A2 400 – 450 g/m² 

 



Mozaikinis ir smulkus 

Parketas                                         TKB B3 800 – 1000 g/m² 

 

Parketlentė ir masyvus 

Parketas                                         TKB B11 arba B13 1000 – 1300 g/m² 

 

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. Tada galima pradėti parketo 

klijavimą su Wakol MS 260 parketo klijais. Jeigu pagrindą reikia gruntuoti, naudokite tik 

Wakol PU 280 poliuretaninį gruntą. Prieš klijavimą, leiskite gruntui išdžiūti. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

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

vientisas. Iš karto prispauskite parketą ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į parketą, 

įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų. 

Iš karto po darbo, klijus nuo glaistyklės nuvalykite su Wakol RV 105 Neoprene arba 

Wakol RT 5960. Vėliau klijus galima nuvalyti tik mechaniškai. 

Klijuojant kamštines dangas, reikalinga du kartus (po 60 ir po 120 min) voluoti šviežiai 

priklijuotą kamštinę dangą. 

 

SVARBU 

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

žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti. 

Masyvaus parketo storio/pločio santykis negali viršyti 1:5. 

 

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 parketlentės gamintojo klijavimo 

rekomendacijas. 

 

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/

