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  KIILTO FLEXSILAN 
       klej do parkietu 
ZASTOSOWANIE  Przeznaczony do klejenia mozaiki, cienkiej i zwykłej klepki parkietowej, deski 

trójwarstwowej i posadzek z bruku drewnianego.  

PODŁOŻE  Wyrównany stalową pacą, niewygładzony beton, sklejka, płyta wiórowa, korek 
lub drewniane podłogi. Podłoże musi być suche, zwarte, czyste i odkurzone. 
Przed przyklejeniem do betonu, należy zeszlifować mleczko cementowe i 
wyczyścić odkurzaczem.  Przed położeniem mozaiki, powierzchnia betonu 
może być wygładzona wylewką Kiilto, (np. Fiberflex DF, Top Plan DF) jeśli to 
konieczne. Gdy instaluje się mozaikę parkietową lub klepkę, wilgotnośc 
podłoza musi być maks. 3% wagowe lub 80% wilg. względnej. (RH) 

WŁA ŚCIWOŚCI  * zgodny z normą M1 klasy emisji dla materiałów budowlanych 

 *  1-składnikowy, do natychmiastowego użycia 

 * daje elastyczną spoinę 

 * nie zawiera izocyjanianów 

 * nie zawiera wody, nie wypacza drewna 

 * do surowych i zabezpieczanych parkietów 
 

DANE TECHNICZNE  środek wiążący modyfikowany polimer silanowy 

 gęstość ok.1,65 kg/l 

 palność niepalny 

 odporność na zamarzanie/stabilność  -10oC 

 minimalna temperatura pracy +15°C 

ZUŻYCIE /UZĘBIENIE PACY  ok. 1,7 m²/l, ok. 1,0 kg/m2 
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CZAS PRACY ok. 30 minut, klejenie na mokro 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 Nanieś  warstwę kleju na podłoże za pomocą zębatej pacy. Parkiet powinien 
być kładziony na świeży klej, więc należy nanosić klej tylko na powierzchnię, 
na którą będzie się nakładać parkiet w ciągu 30 minut. 
Przyciśnij parkiet/drewno do powierzchni. Potem upewnij się stukając, że 
wiązanie i naniesienie kleju jest równomierne.   

 Pozostaw odległość 10-15 mm pomiędzy stałymi strukturami, takimi jak parkiet 
i ściana. Nie nakładaj kleju na pióro i wpust. 
Szlifowanie zalecane nie wcześniej niż  1 - 2 dni po położeniu parkietu. 
Świeże plamy z kleju należy usuwać białym spirytusem, zaschnięty klej tylko 
mechanicznie. 

ZALECANE WARUNKI  Temperatura pomieszczenia, kleju i parkietu         +18...+20°C 

PRACY Wilgotność substratów  - drewno       8...12%    
  - beton               max. 3 % wag. lub  
         poniżej 80% wilg. wzgl. 

 
Stosować w normalnej temperaturze pokojowej. Przed rozpoczęciem pracy 
należy klej i parkiet doprowadzić do temperatury pokojowej. Panujące warunki, 
takie jak temperatura pomieszczenia, kleju i pokrycia podłogi, wilgotność 
powietrza, zwartość i wilgotność podłoża, jak również ilość nałożonego kleju, 
wpływają znacząco na efekt wiązania. Dlatego nasze zalecenia mogą być 
traktowane jedynie jako wskazówki. 

 Należy zapoznać się z instrukcjami producenta lub importera parkietu jak 
również krajowymi instrukcjami, co do warunków instalacji i użytkowania 
parkietów. 

OPAKOWANIA   10 litrów (ca. 16,5 kg) opakowanie plastikowe 

BHP  Unikać zbędnego kontaktu świeżego produktu ze skórą. Zapewnić należytą 
wentylację w miejscu pracy.  Zamknąć opakowanie natychmiast po użyciu.  
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Kiilto Flexsilan jest klejem 
wilgocioutwardzalnym, a wyschnięte resztki można wyrzucić jako odpad 
komunalny. 

 Prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa  produktu.. 

     WAŻNE                                Przechowywać w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp. nie 
mniej niż +1 °C. Maksymalny czas magazynowania 6 miesięcy. Po dłuższym 
przechowywaniu zamieszać przed użyciem. Otwarty pojemnik należy zużyć  w 



  

  

 

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. 14/07/09 

ciągu 2 – 3 dni. 
 
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 w 
miejscu instalacji.   

12/13                                   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z  naszym biurem: 


