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KIILTO  SYNTEC 

      Klej do parkietu  
ZASTOSOWANIE  Klej Kiilto Syntec jest 1-składnikowym klejem rozpuszczalnikowym do 

mozaiki i klepki parkietowej. 

 

PODŁOŻE Podłoże musi być suche, mocne, równe i odkurzone, wolne od innych 
zanieczyszczeń osłabiających przyczepność. Należy usunąć skórkę 
cementową (mleczko) szlifując, a pył dokładnie odkurzaczem przed 
klejeniem. Przed instalowaniem mozaiki, podłoże cementowe może być 
wygładzone za pomocą masy Kiilto do stosowania pod mozaiką parkietową 
(np. Kestonit Fiber) jeśli to konieczne. Zalecamy stosowanie klepki 
parkietowej na podłożu z płyty sklejkowej. Należy skonsultować się z 
dostawcą parkietu, czy wymagane jest mocowanie mechaniczne. 

    Powierzchnie porowate mogą być zagruntowane środkiem UKI   
    Primer przed klejeniem.   

WŁA ŚCIWOŚCI - gotowy do użycia  
- wysoka zawartość ciał stałych                                                                        
- nie zawiera wody 
 

DANE TECHNICZNE  

   Baza     PVAc, na bazie rozcieńczalnika 

   Ciężar właściwy   1,4 kg/l 

   Palność    palny 

   Odpornośc na mróz   nie zamarza 

    Minimalna temperatura pracy +15oC 

    Rozcieńczalnik   aceton 

 

ZUŻYCIE  1- 2 -  m²/l (około 1 kg/m²) 
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UZĘBIENIE SZPACHLI 

 

 

INSTRUKCJA U ŻYTKOWANIA  

 Rozprowadzić klej na  powierzchni równa warstwą za pomocą zębatej 
szpachli. Parkiet powinien być kładziony z dociskiem na świeży klej, 
dlatego rozprowadza się go równymi warstwami tylko na małych 
polach. Po położeniu upewnić się ostukując parkiet, że  jest on 
wystarczająco przyklejony. Pozostawić margines 10 - 15 mm przy 
konstrukcjach trwałych jak np. ściany (ruchy parkietu). Zaleca się 
szlifowanie parkietu nie wcześniej niż po 2 - 4 dniach po przyklejeniu. 
Plamy świeżego kleju można usunąć acetonem, wyschnięty klej tylko 
mechanicznie. 

CZAS OTWARTY 0-10 min. (natychmiastowe klejenie), jeśli klej zaczął tworzyć skórkę, 
należy ją przemieszać za pomocą zębatej pacy. 

ZALECANE  Temperatura pomieszczenia, kleju i drewna  +15...+20°C 

WARUNKI PRACY  Wilgotność podłoża  - drewno  8..12% 
  - beton  max. 3 objętość-%   lub  
    80% wilg. wzgl RH (parkiet) 
 
Podczas układania podłoże, klej i pokrycie podłogi powinny mieć normalną 
temperaturę pokojową. Panujące warunki, takie jak temperatura 
pomieszczenia, kleju i parkietu, wilgotność i rodzaj podłoża, a także ilość 
kleju znacząco wpływają na czas wiązania i schnięcia. Nasze zalecenia mogą 
być traktowane jedynie jako wskazówki. 

 

. 

OPAKOWANIE  14 kg  i 26 kg 

BHP     Produkt zawiera łatwopalne związki. Zapewnić właściwą    
    wentylację w miejscu pracy. Unikać kontaktu świeżego kleju ze skórą.  
    Trzymać z dala od źródeł zapłonu, szczególnie od gorących i iskrzących 
    urządzeń elektrycznych. Zamykać opakowanie natychmiast po użyciu.  

    Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie należy myć  narzędzi i spłukiwać do 
    kanalizacji. Małe ilości produktu powinny wyschnąć i być przekazane na 
    wysypisko. Większe ilości muszą być przekazane do utylizacji. 
    Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 

PRZECHOWYWANIE  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. nie mniej niż + 1oC, w  
    szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Po długim składowaniu  
    przed użyciem  wymieszać. 



 

 

KIILTO–POLSKA SP. Z O.O., 00-695 WARSZAWA, UL.NOWOG RODZKA 47 A 

Tel.: +48 22 7439176, Fax: +48 22 7430402, Regon 01 2360048, NIP 526-17-23-823 

www.kiilto.pl 

ver. 13/10/23 

UWAGA NIE ZAMARZA ŁATWOPALNY 

. 

  
Nasze zalecenia oparte są na własnych badaniach i najlepszej dostępnej 
wiedzy. Lokalne warunki pracy i stosowane metody mogą się różnić i 
pozostają poza naszą kontrolą. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za 
uzyskane wyniki na miejscu.   

    W celu uzyskania dodatkowych informacji i sprawdzenia ważności  
    wydrukowanej karty technicznej należy skontaktować się z naszym  
    biurem: 
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