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Zakres stosowania

Klej do parkietów 1K-PU

PAR 364
Informacja o produkcie 67

■ Do pod łóg we wnę trzach.

■ Do przy kle ja nia:

– klepki parkietowej 22 mm i parkietu beleczkowego 

 wg DIN 280/1,

– parkietu tafl owego wg DIN 280/1,

– parkietu mozaikowego wg DIN 280/2,

– parkietu przemysłowego,

– parkietu masywnego 10 mm,

– kilkuwarstwowego parkietu surowego (np. intarsji),

– jedno- i kilkuwarstwowego parkietu gotowego 

 wg DIN 280/5,

– paneli podłogowych,

– bruku drewnianego RE,

– elementów z drewna egzotycznego, np. z bambusa.

■ Na da je się do ogrze wa nia pod ło go we go.

Własności produktu ■ Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z uregulowania-
mi niemieckimi TRGS 610; Giscode RU 1.

■ Bezwodny.

■ Gotowy do użycia.

■ Dobra zdolność dociągania.

■ Produkt szybkowiążący.

■ Wysoka wytrzymałość na ścinanie.

■ Produkt twardo-elastyczny, plastyczny.

Opakowania ■ Kubeł 7,5 kg

Nr art. / kod EAN 4335/6



Dane do obróbki/

dane techniczne
Da ne ma te ria ło wo -tech no lo gicz ne

Baza materiałowa poliuretan
Składniki produkt jednoskładnikowy
Gęstość ok. 1,5 g/cm3

Konsystencja pastowata
Barwa jasnobeżowa
Oznaczenie zgodnie z:
– Rozporzadzeniem o drogo-

wym transporcie materiałów 
niebezpiecznych (GGVS)

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

– Rozporządzeniem o sub-
stancjach niebezpiecznych 
(GefStoffV)

szkodliwy dla zdrowia; zawiera diizocyjanian 4,4'-difeny-
lometanu 

Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.

Trwałość składowania przy przechowywaniu w miejscu nienarażonym na mróz 
ok. 9 miesięcy w zamkniętym pojemniku

Dane o technice stosowania

Zużycie ok. 800 do 1200 g/m2

Temperatura pomieszczenia 
i podłoża

+15 °C do +25 °C

Wilgotność powietrza < 75%
Sposób nakładania jednostronnie na podłożu nadającym się do wykonania 

wykładzin, szpachla zębata B 11 lub B 12, w zależności 
od podłogi

Czas użycia 0 do ok. 25 min
Możliwość obciążenia po* ok. 24 godzinach
Obróbka powierzchni po ok. 24 godzinach
Ostateczna wytrzymałość po* ok. 5 dniach
* Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza.

Ząbki szpachli zębatej B 11

Ząbki szpachli zębatej B 12



■ Przed przystąpieniem 
do prac składować klej 
do parkietów 1K-PU PAR 
364 w pomieszczeniu tak 
długo, aż temperatura ma-
teriału nie zrówna się z tem-
peraturą pomieszczenia.

■ Otworzyć pojemnik 
i usu nąć osłonę z folii PE.

■ Nanieść klej do par-
kietów 1K-PU PAR 364 
za pomocą odpowiedniej 
szpachli zęba tej rów-
nomiernie na pod łoże. 
Nanieść tylko tyle kleju, ile 
można obłożyć w przecią gu 
czasu układania.

■ Lekko posuwistym 
ru chem ułożyć parkiet na 
pod łożu klejowym i dobrze 
dobić.

■ Należy zwracać uwagę 
na to, aby pokryć klejem 
całą powierzchnię spodniej 
strony parkietu.

■ Należy zachować od-
stęp od ścian min.10 mm! 
Usunąć kliny odległościowe 
ze spoiny obrzeżnej bezpo-
śre dnio po zakończeniu 
układania parkietu.

■ Ślady kleju na parkie-
cie lakierowanym należy 

natych miast ścierać. Plamy 
należy natychmiast usuwać 
za po mo cą alkoholu lub spi-
rytusu.

■ Narzędzia natych-
miast po użyciu oczyścić 
za pomo cą dostępnego 
w handlu oczyszczacza PU 
(aceton).

■ Należy zawsze do-

kładnie przestrzegać 

specjalnych instrukcji 

układania danego produ-

centa parkietu.

Sposób użycia kleju 

do parkietów 

1K-PU PAR 364

■ Obowiązują wymogi 
DIN 18 356 (Roboty parkie-
ciar skie). Przestrzegać 
instrukcji TKB-1 „Klejenie 
parkietu”.

■ Podczas robót parkie-
ciarskich konieczne jest 
szczególnie staranne 
przy gotowanie i kontrola 
podłoża.

■ Podłoże musi być przy-
gotowane do wykładania, 

czyste, suche, bez rys, 
mocne, nośne, bez powłok 
malarskich i innych pozo-
stałości zmniejszających 
przyczepność. Powierz-
chnia nie może się pylić.

■ Jastrych rozpływny 
anhydrytowy / na bazie 
siarczanu wapnia należy 
oszlifować, a następnie 
odkurzyć. Pozostałości 
starych gruntów, masy 

klejowej lub szpachlowej 
oraz niezwiązane powłoki 
powierzchniowe należy 
zeszlifować; następnie 
dokładnie odkurzyć.

■ Jastrychy z asfaltu 
lanego muszą być mocne 
na powie rzchni i posypane 
piaskiem.

■ Płyty wiórowe muszą 
być sklejone na połączeniu 
'wpust/pióro'.

Przygotowanie podłoża

■ Chłonne posadzki mineralne.

■ Uniwersalna masa szpachlowa USP 32 

lub Masa szpachlowa do podłóg drewnianych HSP 34

■ Gotowa zaprawa do jastrychu szybkosprawnego SES 
36 lub jastrych rozpływny FES 37

■ Jastrych z asfaltu lanego.

■ Płyty wiórowe V 100.

Odpowiednie podłoża

Należy przestrzegać 

następujących zasad:

■ Panele podłogowe można przyklejać wyłącznie na 
podło gach szpachlowanych.

■ Jeśli konieczne jest zagruntowanie podłoży za pomocą 
Epoxi-Vorstrich VG7 (np. jako izolacja przeciwwilgociowa), 
nie ma potrzeby posypywania gruntu piaskiem kwarco-
wym przed naniesieniem kleju do parkietów 1K-PU PAR 
364.

■ Klej do parkietów 1K-PU PAR 364 jest wrażliwy na wil-
goć i musi być przechowywany w hermetycznie zamknię-
tych pojemnikach. Dlatego też napoczęte pojemniki należy 
pono wnie starannie zamknąć oraz zużyć w przeciągu 
możliwie krótkiego czasu.

■ Świeże zabrudzenia na powierzchni drewna usuwać 
za po mocą dostępnego w handlu oczyszczacza PU (ace-
ton). 



Wa run ki ro bo cze na bu do wie i za kre sy 
sto so wa nia na szych pro duk tów są zróż-
ni co wa ne. W infor ma cjach o produktach 
mo że my po dać tyl ko ogól ne wy tycz ne 
uży cia. Od po wia da ją one nasze mu dzi -
siej sze mu sta no wi wie dzy. Użytkow nik 
jest zo bo wią za ny do spraw dze nia przy-
dat no ści i moż li wo ści za sto so wa nia 
w przewi dy wa nym ce lu. W ra zie spe cjal-
nych wy ma gań na le ży za się gnąć na szej 
po ra dy. Za nie peł ne i nie wła ści we da ne 

w na szych ma te ria łach in for ma cyj nych 
odpowia da my tyl ko w ra zie ra żą ce go 
za wi nie nia (dzia ła nia umyśl ne go lub 
ra żą ce go niedbalstwa); po wyż sze nie 
do ty czy ewentualnych rosz czeń z ty tu łu 
ogól nych przepisów o od po wie dzial no-
ści za pro dukt.

Wy da nie ni niej sze tra ci ak tu al ność wraz 
z uka za niem się no we go wy da nia.
Wydanie styczeń 2007
Stan na lipiec 2005

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Construction Chemicals Polska Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 18

PL 60-829 Poznań

telefon +48 61 845 10 33, +48 61 845 10 39

faks +48 61 845 10 37

www.basf-cc.pl

Produkt szkodliwy dla zdrowia. Zawiera diizocyjanian 
4,4'-difenylometanu. Przestrzegać wskazówek producen-
ta. Podrażnia oczy, organy oddechowe i skórę. Możliwe 
działa nie uczulające przez skórę i drogi oddechowe. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać opa-
rów. Unikać kontaktu z oczami oraz skórą. Podczas pracy 
uży wać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów 
ochron nych/maski. W przypadku spożycia natychmiast 
skonsul to wać z lekarzem i pokazać opakowanie, etykietę 
lub niniejszą informację o produkcie.
Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI. 

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

Serwis dla architektów

i projektantów

W spra wie do radz twa obiek to we go pro si my o zwra ca nie 
się do do rad ców tech nicz nych PCI.

Dal szych in for ma cji moż na za się gnąć w przed sta wi ciel-
stwie PCI w Po ls ce:

BASF Con struc tion Che mi cals Pol ska Sp. z o.o.

ul. Ro ose vel ta 18,60-829 Po znań

tel.: (061) 845 10 33,845 10 39


