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DKP1 –Dyspersyjny Klej do Parkietu 
 
OPIS PRODUKTU 
 
Dyspersyjny Klej do Parkietu jest nowoczesnym wyrobem bez rozpuszczalnikowym o niskiej zawartości wody. 
Charakteryzują go bardzo dobre parametry użytkowe, dobra wytrzymałość i bardzo niska emisyjność. 

Wyrób wysoce odporny na wilgoć, zawiera substancje przeciwdziałające tworzeniu się grzybów. 

 

ZASTOSOWANIE 
 
Klej dyspersyjny przeznaczony jest do klejenia mozaiki parkietowej, parkietu lamelowego, parkietu 
tradycyjnego, płyt parkietowych o maksymalnej długości do 40 cm na podłoża drewniane, wylewki 
cementowe, panele wiórowe, płyty pilśniowe. Nadaje się również do stosowania na równych i chłonnych 
jastrychach cementowych oraz podłogach ogrzewanych. 
Wyrobu nie należy stosować do układania parkietu i posadzek z drewna wrażliwego na wilgoć. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
Powierzchnie klejone powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. 
Podłoże cementowe powinno być wysezonowane  (przynajmniej 28 dni). 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
Klej przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie wymieszać. Przed klejeniem zaleca się 
zagruntowanie podłoża klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Klej do parkietu nanosić szpachlą 
zębatą  na klejone podłoże, na taką powierzchnię, na którą w ciągu około 15 minut można położyć i 
docisnąć parkiet. Elementy parkietu układać na kleju, lekko dociskać i przesuwać w płaszczyźnie poziomej, 
co zapewnia odpowiednią zwilżalność spodu klepek. 

Zanieczyszczenia klejem usunąć tamponem zwilżonym wodą. Po minimum 72 godzinach powierzchnia 
może być poddana obciążeniom. Prace wykończeniowe (szlifowanie, lakierowanie) należy wykonywać po 
całkowitym związaniu kleju – najwcześniej po 7 dniach. 

 
UWAGA!! 
Należy pamiętać o warunkach stabilizacji wilgotności deszczułek i wilgotności względnej powietrza w 
pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Między posadzką i ścianami powinna być pozostawiona 

szczelina szerokości 10-20 mm, z której trzeba bezwzględnie usunąć kliny montażowe oraz ewentualne ścinki 
deszczułek. 
 

DANE TECHNICZNE 
 
Konsystencja - Gęsta  pasta 

Kolor - Beżowy 

sposób nakładania - Szpachla zębata 

wydajność  0,8 – 1,2 kg /m2 

Temperatura materiału i otoczenia 18 – 250C 

gęstość [g/cm3] 1,35-1,45 
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Czas otwarty  do 20 minut* 

Rozcieńczalnik woda 

Składowanie 12 miesięcy. od daty produkcji 

 
• - warunki: temp. 23oC wilgotność: 50% 
 

INFORMACJE LOGISTYCZNE 
 
SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywanie w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +350C 
OPAKOWANIA: 6, 12, 25 kg 
 

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY 
Karta Charakterystyki 


