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                         SNIEZKA Клей для паркету ПАРКЕТОЛЕП 

                    Екологічний клей для паркету 

 

                                            Має сертифікат Національного 
інституту гігієни Польщі 

        NZ-SN-009:2011 
 
 

 
 м’який запах 

 відмінна стійкість 

 легке нанесення 

 еластичні та міцні шви 

 водорозчинний 

 

                                                                                                           

Ідентифікація виробу 

Клей для паркету – утворює еластичні і стійкі до зривання шви, водорозчинний, характеризується відмінною адгезією до 

основи. Клей призначений для приклеювання нелакованих паркетних дощечок, закріплення порогів, плінтусів, а також інших 
елементів з деревини та деревопохідних матеріалів до бетонних основ. Клей не слід застосовувати на самовирівнювальних 
основах та для приклеювання мозаїки з дрібних елементів, дощок (балок) підлоги, великих паркетних дощечок (довжиною 
понад 45 см). 

 

Властивості виробу 

густина [г/cм
3
]  30 0,02 

відкритий час висихання, не менше ніж [мінімум] 40 

вміст сухих речовин, не менше ніж [%] 67 

 

Спосіб застосування 

підготовка основи 

 основа, призначена для приклеювання дерев’яних елементів підлоги, повинна бути рівною, міцною, чистою, без 
пилу, сухою, з вологістю не більше ніж 2% 

 

підготовка виробу 

 застосовувати у торговому вигляді 
 перед використанням виріб перемішати 

 

клеєння 

 клеєння виконувати при температурі від +10ºC до +25ºC 
 клей виливати порціями на основу і зубчатим шпателем розподіляти по площині одного ряду матеріалу, що буде 

укладатися 
 укладати паркет на мокрий клей протягом 40 хвилин 
 клеєні елементи притискати один до одного, біля стіни стабілізувати клинцями, відступаючи 1-2 cм 
 після укладання всієї підлоги витягнути стабілізуючі клинці  
 шов набуває повних властивостей міцності через 10 днів після укладення 
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Вид упаковки 

1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг,  

Розхід 

1,2 кг/м
2 

Період гарантії 

12 місяців 

Вказівки БГП та ППБ 

Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. В процесі робіт і після їх закінчення приміщення потрібно 
провітрювати до зникнення характерного запаху. Виріб зберігати в місці, недоступному для дітей.  
Виріб водорозчинний, берегти від замерзання і сонячних променів. Дотримуватися інструкції з використання. Детальна 
інформація міститься в карті характеристики виробу. 

 

 

 

 

 

 

 


