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WAKOL TS 170 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki
Informacje techniczne

Zastosowanie

Płyta z korka naturalnego dla poprawy tłumienie odgłosów kroków z wycięciami do
mocowania WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo-elastyczny do układania
• Parkietu litego
• Desek litych o szerokości do 18 cm
• Parkietu wielowarstwowego długość od 90 cm
• Korka na podkładach HDF/MDF z łączeniem na rowek i wpust lub połączeniem

zatrzaskowym
na podłożach chłonnych i niechłonnych w pomieszczeniach

Szczególne właściwości

1) 2) 3) 4)

1) Wg kryteriów GEV zaklasyfikowany dla klasy emisji EMICODE EC1 PLUS: bardzo niska emisja
2) klasa emisji wg prawa francuskiego
3) Przystosowany do ogrzewania podłogowego
4) Przystosowany pod meble na kółkach

Dane techniczne

Baza surowcowa: Korek naturalny
Forma dostawy: Płyty 915 x 610 mm, 50 szt. w kartonie
Grubość materiału: grubość 2,5 mm
Ciężar powierzchniowy: ok. 0,475 kg/m²
Wytłumienie odgłosu kroków:
(wg EN ISO 140-8)

do 15 dB w połączeniu z parkietem
wielowarstwowym o grubości 14 mm

Palność:
(wg ISO 11 925/EN 13 501)

Efl

Opór przewodzenia ciepła R:
(wg EN 12 667)

0,006 m² K/W

Temperatura składowania: produkt niewrażliwy na przemrożenie



Podłoże

Podłoże jak również warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać
obowiązującym normom i zaleceniom w kartach informacji.
 
Bardzo nierówne podłoża należy wyszpachlować odpowiednimi masami wyrównawczymi
Wakol. Należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących stosowanych gruntówek i
mas szpachlowych.

Aplikacja

Wcześniej aklimatyzowaną matę tłumiącą odgłos kroków ułożyć luzem, stroną metalową
do góry. Wycięcia muszą być rozmieszczone w poprzek (przesunięte o 90°), do kierunku
układania parkietu.
 
Wypełnić wycięcia za pomocą WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo-elastyczny, w tym
celu użyć specjalnej dyszy trójkątnej. Trzymając dyszę pionowo wypełniać tylko tyle szczelin,
ile w ciągu czasu układania przewidzianego dla kleju do parkietów można obłożyć parkietem.
 
Przy układaniu elementów wielowarstwowych o długości pow. 200 cm bez systemu
blokowania należy wykonać powlekanie w kształcie litery H na powierzchniach stykowych
klejem do drewna WAKOL D 6085.
 
Ułożyć elementy parkietu i docisnąć w rowkach z klejem, zwracając uwagę na wystarczające
pokrycie klejem (usieciowienie) spodu klejonych elementów. Należy przestrzegać zaleceń
zawartych w kartach informacji technicznych stosowanego kleju.

Ważne wskazówki

 
Wszystkie materiały przechowywane w niskich temperaturach należy odpowiednio wcześnie
przenieść do ciepłego pomieszczenia.
 
W przypadku stosowania lakierów należy wcześniej potwierdzić możliwość stosowania na
posadzkach drewianych układanych przy użyciu klejów elastycznych.
Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są
na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych
materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia
związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej
ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów
stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W
przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.
 
Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.
 
Niniejsza karta informacji technicznych z 08.02.2021 anuluje poprzednie karty.

F3
1T

BE
Z,

 R
0,

 1
0/

11
/2

01
6

590601PL02 0221 WAKOL TS 170 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki Seite 2 von 2

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

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

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


