
WAKOL PU 215 
PARKETO KLIJAI 

 

NAUDOJIMO SRITIS 

2 - jų komponentų poliuretaniniai parketo klijai (reaktyviniai ir atsparūs šlyčiai) 

atitinkantys DIN EN 14293, kuriais galima klijuoti:  

 10 mm storio lamparketą pagal DIN EN 13227 

 Mozaikinį parketą pagal DIN EN 13488 

 Špuntuotą parketą pagal DIN EN 14761 

 Statmenos medienos parketą pagal DIN EN 13226 

 Daugiasluoksnę parketlentę pagal DIN EN 13489 

 Masyvo lentas pagal DIN EN 13226 ir 13990 

 

Prie įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo vidaus patalpose. 

 

SAVYBĖS 

 Tinka klijuoti ir ant šildomų grindų 

 Be vandens – parketas neišbringsta 

 Atitinka DIN EN 14293 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Rišančioji medžiaga: 

Maišymo santykis: 

Valiklis: 

Vėdinimo laikas: 

Atviras išlaikymo laikas: 

Darbo laikas: 

Pilna apkrova: 

Parketo šlifavimas: 

Laikymo temperatūra: 

Galiojimas: 

Giscode: 

Sunaudojimas: 

Šukos TKB B3 

Šukos TKB B5 

Šukos TKB B11 

 

Šukos TKB B13 

Poliuretanas 

10,7 dalys A komponento + 1 dalis B komponento 

Wakol RT 5960 

Jokio 

Apie 90 minučių 

Apie 80 minučių 

Po apytiksliai 24 valandų 

Ne anksčiau kaip po 24 valandų 

Atsparus šalčiui 

12 mėnesių prie kambario temperatūros 

Produkto informacija www.wingis.de 

 

850 – 1050 g/m², mozaikinis ir smulkus parketas 

750 – 950 g/m², daugiasluoksnės parketlentės ir laminatas 

1050 – 1250 g/m², lamparketas, statmenos medienos ir 

smulkus masyvas 

1150 – 1350 g/m² didelių matmenų masyvo lentos 

 

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. 

Klijuojant ant šildomų grindų, rekomenduojama pagrindą nugruntuoti. Prieš klijavimą, 

leiskite gruntui išdžiūti. 

 

 



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Supilkite visą kietiklį į klijų kibirėlį ir 3 minutes gerai išmaišykite, kol susiformuos 

vientisa ir vienodos spalvos masė.  

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. 

Vaikščioti ant šviežiai priklijuoto parketo negalima  4 – 6 valandas. 

Parketo šlifavimą galima pradėti ne ankščiau kaip po 24 valandų, kai parketo klijai 

visiškai išdžiuvo. 

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

galima nuvalyti tik mechaniškai. 

 

SVARBU 

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

žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti. 

Masyvo lamparketo išmatavimai negali viršyti 1:5 storio/pločio santykio. 

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. 

 

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/

