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WAKOL MS 260 
„erős-rugalmas” parketta ragasztó 

 

 
 

                             
 

Műszaki tájékoztató 

 

 
Felhasználási terület 

Erős-rugalmas parketta ragasztó:  

− DIN-EN 13227 szabvány szerinti 10 mm-es tömörfa lamella parketta  

− DIN-EN 13488 szabvány szerinti mozaik parketta  

− DIN-EN 14761 szabvány szerinti lamella parketta (minimum 16mm vastag, maximum 

200mm hosszú)  

− DIN-EN 13226 szabvány szerinti csaphornyos parketta  

− DIN-EN 13489 szabvány szerinti többrétegű parketta  

− DIN-EN 13226 és 13990 szabvány szerinti tömörfa padló, svédpadló  

− DIN 68702 szabvány szerinti (RE/WE) bütü-parketta 

− ISO 3813, vagy DIN EN 12104 szabvány szerinti parafa hátoldalú 

− HDF/MDF hordozórétegű (középrétegű és parafa aljjal ellátott) parafa parketták 

ragasztására szívó és nem szívóképes aljzatokra beltérben. WAKOL MS 260 megfelel a DIN EN 

14293 előírásainak. 

 

Jellemző tulajdonságok: 

• Erős-rugalmas 

• 1 komponensű parkettaragasztó 

• Oldószermentes, nagyon csekély kibocsájtású, EC1 Plus R 

• Izocianát-mentes 

• Nagyon jó bordaállóság  

• Nyitott idő 40 perc 

• Felületkezelés legkorábban 24 óra elteltével lehet 

• Nagyon erős kötés 

• Padlófűtésnél is alkalmazható 

• Minimális esély a parketta szétnyílására 

• Nincs reakció a lakk és a ragasztó között  

• „Connected System” termék – rendszergarancia a LOBA lakkokkal! 
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Műszaki információk: 

Alapanyag:   modifikált szilán polimer 

Szellőztetési idő: nincs 

Fektetési idő:  kb. 40 perc 

Terhelhetőség:  24 óra 

Felületkezelés:  legkorábban 24 óra elteltével 

Tisztítás és hígítás:  WAKOL RT 5960 tisztító kendő, száradás előtt 

Tárolási hőmérséklet:  nem fagyérzékeny 

Tárolási idő:  12 hónap szobahőmérsékleten 

GISCODE:  RS10 

EMICODE:   EC1 PLUS R 

 

 

Felhordás módja és anyagszükséglet*: 

 

TKB A2   400-450 g/m²  parafa padló 

TKB B3   800-1000 g/m²  mozaik és kisméretű készparketta 

TKB B5   700-900 g/m²  nagyméretű készparketta és parafa készparketta 

TKB B11 1000-1200 g/m² lamella parketta, élkötgelet parketta,  

csaphornyos parketta, kisméretű készparketta és bütü-parketta 

TKB B13  1100-1300 g/m² nagyméretű csaphornyos parketta, nagyméretű  

   készparketta, valamint osztatlan járófelületű  

    tömörfa- és svédpadló 

TKB B15  1400-1500 g/m² nagyméretű svédpadló 

WAKOL Special 1700-1800 g/m² csaphornyos parketta, maximum 4 CM%, vagy  

Spatula 5     85% relatív páratartalom esetén 

 

* Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ.  

 

 

Aljzat: 

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356 szabványban előírtaknak. Az 

aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló 

anyagoktól mentes 

 

Kalciumszulfát aljzat esetén a gyártói előírás illetve az érvényes szabványok és előírások szerint 

mechanikai előkészítés és alapos porszívózás szükséges. Ha a felület pormentes, a parketta 

közvetlenül leragasztható a WAKOL MS 260 „erős-rugalmas“ parkettaragasztóval. Ha alapozás 

szükséges, mint pl. öntött aszfalt aljzaton, akkor csak WAKOL PU 280 poliuretán alapozó 

használható. Ügyeljen az alapozó száradási idejére! 

Nem fűtött cementesztrich aljzat esetén, 4 CM%-ig, vagy 85% relatív páratartalomig a WAKOL MS 

260 „erős-rugalmas“ parkettaragasztó a visszamaradó nedvesség lezárására is alkalmazható. 

Ilyen az esetben csak csaphornyos parketta fektetése végezhető.  

Parafa fektetése során az aljzatnak tökéletesen simának és síknak kell lennie. Beton aljzat esetén 

a kiegyenlítést cement alapú WAKOL aljzatkiegyenlítővel végezze.  
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Felhasználás: 

A ragasztót fogazott kenőlemezzel, egyenletesen hordja fel, ügyelve a tócsaképződés 

elkerülésére. A parkettát azonnal fektesse le, és határozottan nyomja le.  

Ügyeljen a parkettaelemek hátoldalának megfelelő nedvesítésére. 

A parafa paneleket a fektetés után hengerelje át kézi hengerrel, majd ismételje meg a folyamatot 

60 és 120 perc elteltével.  

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa le WAKOL RT 5960 tisztítókendővel. Megkötés után 

a WAKOL MS 260 csak mechanikai úton távolítható el! 

 
                  

Fontos tudnivalók: 

A WAKOL MS 260 „erős-rugalmas” parkettaragasztót ne használjuk közvetlenül öntött aszfalt aljzat 

esetén. Ilyen esetben alapozás szükséges. 

Tömör lamella parketta vastagság/szélesség aránya nem haladhatja meg az 1:5 értéket. 

Ne használja +15°C alatt és 65% relatív páratartalom fölött. Hideg időjárás esetén a parkettát és 

a ragasztót fűtött helyiségben melegítse fel. 

 

 

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú 

évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált 

anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható 

körülmények kizárnak a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő 

előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk.  A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a 

mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk 

rendelkezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


