
Sukces dzięki uniwersalności!

WAKOL MS 290 Klej do parkietu
Nowość – pierwszy klej do bezprzesuwnego klejenia parkietu na bazie MS-polimerów 

Uniwersalny – również do szczególnie trudnych parkietów

Niezawodny – bez negatywanego oddziaływania z lakierami

Praktyczny – 12 miesięczny okres przydatności w nowym, szczelnym opakowaniu
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Klejenie wszystkich rodzajów parkietu i drewna w
technologii MS

Klej do parkietu WAKOL MS 290 to pierwszy klej na bazie MS-
polimerów, który zgodnie z normą DIN EN 14293 zaliczany jest 
do grupy „twardych klejów do parkietu“. Ponadto spełnia w 
pełnym zakresie wymagania wcześniejszej normy DIN 281, które 
dotyczyły wytrzymałości. 

Klej do parkietu WAKOL MS 290 nadaje się do wszystkich rodza-
jów parkietu i drewna. Również do tak trudnych przypadków, 
jak układanie parkietu lamelowego z litego drewna bukowego 
10 mm lub litych desek o przykładowej szerokości 25 cm.

Ze względu na dużą wytrzymałość wewnętrzną system ten 
zapewnia największe dostępne zabezpieczenie przed powstawa-
niem rys konturowych.

Wzajemne oddziaływanie z lakierami jest wykluczone

Klej do parkietu WAKOL MS 290 nie zawiera substacji 
zmiękczających, dzięki temu wykluczone są, na skutek 
migracji elementów składowych kleju, wzajemne, negatywne 
oddziaływania z lakierami nawierzchniowymi. Oczywiście klej 
do parkietu WAKOL MS 290 jest tym samym objęty gwarancją 
systemową „Connected Systems“ w połączeniu z lakierami 
firmy Loba. Stosowanie rozwiązania systemowego objęte jest 
gwarancją obu producentów.

Długi okres przydatności dzięki szczelnemu 
opakowaniu

Klej do parkietu WAKOL MS 290 dostarczany jest w prakty-
cznym wiadrze z tworzywa sztucznego. Folia aluminiowa, która 
zgrzana szczelnie z krawędzią opakowania, zapewnia najlepszą 
z możliwych ochronę przed wilgocią i trwałość magazynowania 
wynoszącą co najmniej 12 miesięcy.

Wykluczone jest zatem powstawanie stwardnień materiału w 
nieotwartym opakowaniu i tym samym strata materiału oraz 
zwiększone koszty. Niezmienione właściwości kleju, a zwłaszcza 
dobra rozprowadzalność, zachowane są przez cały okres maga-
zynowania.

Zalety kleju do parkietu WAKOL MS 290

 · Do wszystkich rodzajów parkietu

 · Bardzo dobra faktura ryflowania

 · Długi czas układania

 · Szybki wzrost wytrzymałości – możliwość szlifowania 
po 24 godzinach

 · Łatwe usuwanie z lakierowanych powierzchni parkietu

 · Do płasko przylegających wykładzin z korka naturalnego i 
korkowego parkietu prefabrykowanego

 · Bardzo długa trwałość magazynowania – 12 miesięcy

 · Najlepsza klasa emisji – EMICODE EC1 PLUS R

WAKOL MS 290 Klej do parkietu –
nowoczesne bezprzesuwne klejenie parkietu
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