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WAKOL MS 262 
„erős-rugalmas” parketta ragasztó – sávos ragasztáshoz 

 

 
 

                         
 

Műszaki tájékoztató 

 
Felhasználási terület 

Hurka ragasztó sávos ragasztáshoz háromszög alakú csőrrel 

• sávos ragasztáshoz a DIN-EN 13226 előírásnak megfelelően 

• többrétegű parkettához (90cm hosszúságtól) a DIN-EN 13489 előírásnak megfelelően 

• tömör faparkettához (maximum 18cm szélességig) a DIN-EN 13226 és a DIN-EN 13990 

előírásoknak megfelelően 

• parafa parkettához, mely HDF/MDF hordozóréteggel és parafa aljjal ellátott 

WAKOL fogazott kenőlemez (Parquet Notched Trowel), vagy WAKOL cserélhető csőr 

(Replaceable Nozzles) alkalmazásával  

• mozaik parkettához a DIN-EN 13488 szabvány szerinti  

• lamella parkettához a DIN-EN 14761 szabvány szerinti (minimum 16mm vastag, maximum 

200mm hosszú)  

• csaphornyos parkettához a DIN-EN 13226 szabvány szerinti  

• többrétegű parkettához a DIN-EN 13489 szabvány szerinti  

• tömörfa padló, svédpadlóhoz (maximum 18cm széles) maximum 20cm széles tölgy 

parkettához a DIN-EN 13226 és 13990 szabvány szerinti 

• parafa parkettához, mely HDF/MDF hordozóréteggel és parafa aljjal ellátott 

szívó és nem szívóképes aljzatokra beltérben 

 

 

Jellemző tulajdonságok: 

• oldószermentes, a TRGS 610 meghatározásának megfelelően 

• a DIN-EN 14293 előírásnak megfelelő 

• alkalmazható a WAKOL TS 160 és a WAKOL TS 170 lépéshangcsökkentő rendszer 

anyagaival  

• padlófűtésnél is alkalmazható 

• „vízmentes” – a fa nem dagad meg 
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Műszaki információk: 

Alapanyag:   MS polimer 

Felhordási mód: kinyomópisztollyal; WAKOL akkus pisztoly speciális véggel; 

 WAKOL fogazott kenőlemezzel 

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 idő: 12 hónap szobahőmérsékleten 

Tárolási hőmérséklet: nem fagyérzékeny 

GISCODE:  RS10 

EMICODE:  EC1 PLUS R 

 

 

Anyagszükséglet*:  

Háromszög alakú csőr  kb. 450-500ml/m2, vagy kb. 750-800ml/m2 sávos ragasztás,  

WAKOL TS 160 és  többrétegű parketta (90cm hosszúságtól), tömör faparketta,  

WAKOL TS 170 rendszerben parafa parketta (HDF/MDF hordozóréteggel és parafa aljjal 

ellátott)  
Sávos ragasztás háromszög kb. 600-800ml/m2, kb. 1.000-1.300ml/m2 sávos ragasztás, 

alakú csőrrel többrétegű parketta (90cm hosszúságtól), tömör faparketta, 

 parafa parketta (HDF/MDF hordozóréteggel és parafa aljjal 

ellátott) 

TKB B3    kb. 500-600ml/m2, vagy kb. 800-1.000ml/m2 mozaik parketta, 

    kisméretű többrétegű parketta 

TKB B5    kb. 425-550ml/m², vagy 700-900g/m² nagyméretű készparketta, 

 parafa parketta (HDF/MDF hordozórétegű) 

TKB B11 600-725ml/m², vagy 1.000-1200g/m² lamella parketta, csaphornyos 

parketta, kisméretű többrétegű parketta 

TKB B13 700-800ml/m², vagy 1.100-1.300g/m² nagyméretű sávos és 

többrétegű parketta, tömörfa padló, svédpadló 

TKB B15 850-950ml/m², vagy 1.400-1.500g/m² nagyméretű többrétegű 

parketta, tömörfa padló, svédpadló 

 

 

*Az anyagszükséglet függ a parketta felületi kialakításától és az aljzat szívóképességének 

mértékétől.  

 

 

Aljzat: 

Az aljzatnak és a hőmérsékleti körülményeknek meg kell felelni a DIN 18356 szabványban 

előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást 

gátló anyagoktól mentes.  

Kalciumszulfát aljzat esetén gépi előkészítés és alapos porszívózás - gyártói előírás alapján, illetve 

az érvényes normák betartása szükséges. Ha a padló pormentes, a parkettát közvetlenül a 

WAKOL MS 262 „erős-rugalmas“ parkettaragasztóval ragasszuk le. Ha alapozó használata 

szükséges, mint pl. cement alapú, vagy kálciumszulfát aljzat esetén, alkalmazza a WAKOL D 3055 

univerzális parketta alapozót. Öntvényaszfalt padló estén a WAKOL PU 280 poliuretán alapozó 

használata ajánlott. Az alapozó száradási idejére figyelni kell! 
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Felhasználás: 

A ragasztó felvitele egyenletesen, sávokban történjen az aljzatra a kinyomó pisztollyal és a 

speciális véggel (háromszög alakú). A csíkokat, a fektetési irányhoz képest keresztben és 8-10cm 

távolságra nyomjuk, a parketta fajtája és a hosszúsága szerint. 

Ha a WAKOL TS 160, vagy a WAKOL TS 170 rendszerrel dolgozunk, csak a nyílásokba nyomjuk a 

ragasztót. 

Ha a cserélhető Wakol csőrrel dolgozunk, a ragasztó csíkokat a fektetési iránnyal párhuzamosan 

vigyük fel. 

A WAKOL MS 262 „erős-rugalmas” parketta ragasztót fogazott kenőlemezzel is felvihetjük, ebben 

az esetben csak vágjuk meg a „hurkát”, s nyomjuk ki belőle a szükséges ragasztót. 

A parkettát azonnal helyezze bele és erősen nyomja le. Bizonyosodjon meg róla, hogy az egyes 

fa részek elegendően beterítettek ragasztóval.  

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa le WAKOL RT 5960-nal. A megkötés után a WAKOL 

MS 262 „erős-rugalmas” parkettaragasztót csak gépi úton lehet eltávolítani! 

 

 

Fontos tudnivalók: 

A ragasztót ne használja, ha az aljzat felületi hőmérséklete +15°C alatt és a szoba hőmérséklete 

+18°C, relatív páratartalma 40-65% között van, de maximum 75%. Hideg időjárás esetén a 

parkettát és a ragasztót fűtött helyiségben melegítse fel. 

Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes. 

A WAKOL MS 262 „erős-rugalmas” parkettaragasztót ne használjuk közvetlenül öntvényaszfalt 

aljzat esetén, ebben az esetben alapozni szükséges WAKOL PU 280 poliuretán alapozóval. 

 

Szavatoljuk a termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat kísérleten és hosszú évek 

gyakorlati tapasztalatán nyugszik, és a szabványfeltételekre vonatkozik. A bevetett anyagok 

sokrétűsége és a különböző építési területeken való feltételek, amit nem tudunk befolyásolni, 

kizárják ezekre az adatokra való jogosultságot. Ezért ajánljuk a próbaragasztást. A burkolatgyártók 

használati útmutatóit, valamint a jelenleg érvényes normákat és leírásokat figyelembe kell venni. 

Technikai tanácsadásra szívesen állunk rendelkezésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


