
Najlepsze noty za styl!

WAKOL MS 260 Klej do parkietu,  
twardo-elastyczny
Bezpieczny – bez pęknięć blokowych

Niezawodny – bez czarnych fug

Uniwersalny – do wszystkich najważniejszych rodzajów parkietu

Szybki – szlifowanie po 24 godzinach

Connected Systems – gwarancja rozwiązań systemowych w połączeniu z lakierami Loba
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Elastyczne klejenie bez „pęknięć blokowych”

Nowy klej do parkietu WAKOL MS 260 na bazie MS-polimerów, 
twardo-elastyczny – łączy w sobie elastyczność i twardość. Klej 
ten reaguje na ścinanie elastycznie, zachowuje jednak bardzo 
wysoką wytrzymałość wewnętrzną w porównaniu ze zwykłymi 
klejami elastycznymi. Oznacza to: elastyczny a mimo to twardy!

Występowanie "pęknięć blokowych" zależne jest w dużej 
mierze od twardości zastosowanego kleju. Im twardość kleju 
wyższa, tym niższe jest niebezpieczeństwo wystąpienia „pęknięć 
blokowych”. W przypadku kleju do parkietu WAKOL MS 260 
prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń powierzchni 
lakierowanych jest tak niskie, jak przy dwuskładnikowych klejach 
poliuretanowych, do klejenia bezprzesuwnego.

Natychmiastowy start i szybkie korzystanie z powierzchni

Bez czasochłonnego mieszaniaskładników WAKOL MS 260 Klej 
do parkietu, twardo-elastyczny nakłada się bezpośrednio z 
pojemnika na przygotowane podłoże. Klej może być stosowany 
również na podłożach niechłonnych, można go więc także 
nakładać bezpośrednio na podłoża, które zostały wcześniej 
zagruntowane przy użyciu np. WAKOL PU 280 Gruntówki 
poliuretanowej lub WAKOL MS 330 Gruntówki na bazie silanu. 

Brak wzajemnego oddziaływania z lakierami

Niepożądane, wzajemne oddziaływanie między klejami na 
bazie MS-polimerów a lakierami zależy od rodzaju i ilości 
zawartych w nich plastyfikatorów. Skład chemiczny kleju do 
parkietu WAKOL MS 260, twardo-elastycznego został tak 
zoptymalizowany, aby nie było negatywnego oddziaływania w 
połączeniu z lakierami. Dzięki gwarancji jaką daje „Connected 
Systems” połączenie tego kleju z lakierami firmy Loba to pewny 
pakiet bezpieczeństwa!

  
CONNECTED SYSTEMS – system bezpieczny

Klej do parkietu WAKOL MS 260, twardo-elastyczny jest 
elementem nowego rozwiązania systemowego firm Loba i Wakol. 
System ten to gwarancja braku wzajemnego, negatywnego 
oddziaływania kleju do parkietu WAKOL MS 260, twardo-
elastycznego w połączeniu z zalecanymi lakierami Loba. 

Stosowanie produktów wchodzących w skład systemu objęte 
jest gwarancją obu producentów: Loba i Wakol. Pojawienie się 
czarnych fug, jak i „pęknięć blokowych” na polakierowanej 
powierzchni – to przeszłość! 

Zalety kleju do parkietu WAKOL MS 260,  
twardo-elastycznego

 · Do wszystkich rodzajów parkietu

 · Do podłoży chłonnych i niechłonnych

 · Wyjątkowo łatwe smarowanie

 · Bardzo niskie zużycie

 · Optymalne ząbki kleju umożliwiają bardzo łatwe układanie

 · Szybki wzrost wytrzymałości – możliwość szlifowania po 24 
godzinach

 · Maksymlane opróżnienie opakowania dzięki specjalnemu 
zabezpieczeniu 

 · Bardzo długi okres składowania: 18 miesięcy

 · Najlepsza klasa emisji EMICODE EC1 PLUS

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych.

WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo- 
elastyczny – elastycznie i bezpiecznie
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