
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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Opis produktu:
Zrównoważony, bezwodny, twardy i odporny 
na ścinanie 1-składnikowy klej do parkietu do 
klejenia prefabrykowanego parkietu z kolekcji 
MEGAgrün Gesunder Wohnen. Przeznaczo-
ny do równych, chłonnych i wyszpachlowa-
nych powierzchni. Stosować tylko w pomiesz-
czeniach. 

Właściwości:
• do obróbki mechanicznej i ręcznej
• odporność na ścinanie
• rowki z twardego kleju zgodnie z
 ISO 17 178

Wielkość opakowania: 
4 x 3,75 kg

Przygotowanie podłoża: 
DIN 18 356. Podłoże musi być stałe, nośne, 
suche, wolne od pęknięć, czyste i wolne od 
substancji osłabiających przyczepność. Pod-
łoże dokładnie odkurzyć i wyrównać koncen-
tratem dyspersyjnym MEGA 235 w zależności 
od chłonności podłoża, zagruntować i wyrów-
nać cementową masą szpachlową MEGA 
636 zementäre Spachtelmasse. Pozostawić 
podkład i masę szpachlową do całkowitego 
wyschnięcia.

Stosowanie:
1. Maszynowo:
Przed użyciem pozostawić klej do zaaklima-
tyzowania się w temperaturze pokojowej. 
Napełnić maszynę do nakładania kleju wor-
kami rurowymi z klejem zgodnie z instrukcją. 
W miejscach, do których nie można dotrzeć 
dozownikiem kleju, nakładać klej równomier-
nie na podłoże za pomocą odpowiedniej pacy 
zębatej.

Aplikacja ręczna:
Otworzyć worek rurowy z klejem za pomocą 
szczypiec lub noża tapicerskiego do cięcia i 
powoli wycisnąć żądaną ilość kleju od tyłu za 
pomocą szpatułki do kleju. Nałożyć tylko tyle 
kleju, ile można pokryć w czasie aplikacji, przy 
uwzględnieniu dobrego zwilżenia na tylnej 
warstwie parkietu.

2. Umieścić elementy parkietu do podkładu 
klejącego lekkim posuwistym ruchem i mocno 
docisnąć. Zwrócić uwagę na całkowite zwilże-
nie tylnej strony parkietu.

3. Natychmiast usunąć świeże resztki kleju 
ściereczką do czyszczenia.

Dane techniczne

Czas aplikacji: 30 - 40 minut*
Obciążalność po upływie: ok. 12 godz.*
Szlifowanie: po 24 godz.*
*W temperaturze 20 °C i przy 65 % wilgotno-
ści

Temperatura stosowania:
Nie należy przetwarzać w temp. poniżej 15 °C

Wilgotność względna:
Nie należy przetwarzać przy wilgotności 
względnej wynoszącej powyżej 75 %

Zużycie:
1.000 - 1.200 g/m², rozstaw zębów B 11

Ogólne wskazówki

Przechowywanie: 
Okres trwałości wynosi co najmniej 24 mie-
sięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu.

Skład:
Prepolimery zakończone silanem, wypełnia-
cze mineralne, dodatki

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Bezrozpuszczalnikowy klej zawierający me-
toksysilan. Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. Podczas procesu wią-
zania następuje odszczepienie metanolu. 
Zapewnić dokładną wentylację podczas i po 
zakończeniu przetwarzania oraz schnięcia! 
Intensywna, kilkudniowa wentylacja po uło-
żeniu podłogi. Unikać jedzenia, picia i palenia 
podczas przetwarzania produktu. Nosić ręka-
wice ochronne. W przypadku kontaktu z ocza-
mi lub skórą natychmiast opłukać je/ją dużą 
ilością wody. Nie dopuścić do przedostania 
się produktu do kanalizacji, zbiorników wod-
nych lub gruntu. Natychmiast po użyciu umyć 
narzędzia wodą i mydłem Przekazywać do 
recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. 
Pozostałości produktu pozostawić do stward-
nienia na powietrzu i utylizować jako odpady 
budowlane lub domowe. Produkt nie zawiera 
konserwantów.

EMICODE: 
EC1 PLUS

GISCODE: 
RS 10

Bezrozpuszczalnikowy wg:
TRGS 610, zawiera metoksysilan
Informacje dla alergików można uzyskać 
dzwoniąc pod numer: 040 54004-0.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!
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Klej do parkietu


