
Prosto do celu bez wysiłku!

Produkt:

WAKOL MS 292 Klej do parkietu
Nowość – pierwszy klej do bezprzesuwnego klejenia parkietu, na bazie MS, w "kiełbasach"

Nowoczesny – zoptymalizowany do ergonomicznego i wydajnego stosowania przy użyciu aplikatora 90 firmy WAKOL

Sprawdzony – niezawodna technologia MS firmy Wakol 

Bezpieczny – bez negatywnego oddziaływania z lakierami
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WAKOL MS 292 Klej do parkietu –  
szybka, łatwa i wygodna aplikacja

Klej do bezprzesywnego klejenia, na bazie MS do  
wszystkich rodzajów parkietu i drewna

Klej do parkietu WAKOL MS 292 to klej do bezprzesuwnego kle-
jenia, na bazie MS-polimerów, który niezawodnie przykleja nawet 
wymagające gatunki drewna na dużych powierzchniach. Spełnia 
wymagania normy DIN EN 14293, jak również normy ISO 17178 
w grupie „twarde kleje do parkietów“. 

Dzięki nadzwyczajnie dużej przyczepności ssącej utrzymuje nawet 
długie elementy parkietu bezpośrednio po ułożeniu.

Specjalny klej do aplikatora 90 firmy WAKOL

Klej do parkietu WAKOL MS 292 opracowano do stosowania 
w aplikatorach kleju o średnicy co najmniej 90 mm, takich jak 
WAKOL Aplikator 90. Produkt dostępny jest w odpowiednich 
workach o pojemności 4.200 ml. 

Przy opracowywaniu tego kleju szczególną wagę przyłożono do 
jego komfortowego wytłaczania. Nie występuje uciążliwe kapa-
nie kleju po zwolnieniu nacisku z aplikatora. Dzięki klejowi do 
parkietu WAKOL MS 292 osiągana jest największa z możliwych 
wydajność układania za pomocą jednego aplikatora.

Wzajemne oddziaływanie z lakierami jest wykluczone

Klej do parkietu WAKOL MS 292 nie zawiera substancji 
zmiękczających. Dzięki temu wykluczona jest migracja składników 
kleju i idące z tym w parze wzajemne oddziaływanie z lakierami 
do parkietów. 

Oczywiście klej do parkietu WAKOL MS 292 jest objęty gwarancją 
systemową "Connected Systems" w połączeniu z lakierami 
firmy Loba. Stosowanie rozwiązania systemowego objęte jest 
gwarancją obu producentów.

Wydłużenie gwarancji do 10 lat

Firma Wakol tak, jak w przypadku wszystkich swojej klejów 
do parkietu na bazie MS, również do kleju do parkietu WAKOL  
MS 292 oferuje gwarancję przedłużoną do 10 lat.*

Opłacalność

Praca z użyciem aplikatora umożliwia małe zużycie przy stale 
dobrym usieciowieniu w porównaniu z nanoszeniem za pomocą 
szpachli ząbkowanej. Dzięki zastosowaniu wymiennych dysz 
firmy Wakol o różnych wielkościach można dokładnie dopasować 
ilość nanoszonego kleju do szerokości parkietu. 

W celu związania pyłu przed układaniem można zastosować 
wydajną gruntówkę dyspersyjną WAKOL D 3055.

Mniej odpadów 

Zużyte worki zajmują znacznie mniej miejsca w kontenerze na 
odpady, niż stos pojemników. 

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicz-
nych produktu.

* W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 
z firmą Wakol
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Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl


