
WICANDERS W-336 

KLEJ DO PODŁÓG HYDROCORK 
 
 
   

 
Podłoże: Podłoże musi być zgodne z aktualnymi normami i standardami budowlanymi. Podłoże powinno  
być równe, suche, zwarte, wolne od spękań i rys oraz dobrze odkurzone - pozbawione wszelkich 
pozostałości mogących utrudnić klejenie. Podłoża szorstkie i nierówne należy wygładzić wolną od kazeiny  
masą samopoziomującą. Jeśli masa samopoziomująca była szlifowana to po odkurzeniu należy nanieść 
gruntówkę dyspersyjną. Instalację można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy samopoziomującej 
lub gruntówki zgodnie z instrukcjami producenta. Płyty OSB jako podkład pod podłogę Hydrocork należy 
przed montażem przeszlifować i dokładnie odkurzyć.  
 
Zakres stosowania: Klej dyspersyjny jednostronnego nanoszenia do podłóg Hydrocork. Do stosowania 
wyłącznie na chłonnych podłożach wewnątrz pomieszczeń. 
 
Sposób użycia: 
Klej przed użyciem dobrze wymieszać. Klej nakładać na podłoże równomiernie odpowiednią pacą zębatą 
unikając tworzenia się skupisk kleju. Płytki można kleić zaraz  po rozprowadzeniu kleju,  jednak nie dłużej 
niż 20 minut . Płytka powinna zostać zwilżona klejem na całej swej powierzchni. Wilgotną szmatką można 
ścierać nadmiar kleju. Po około 30 minutach od ułożenia docisnąć płytki przy pomocy walca o wadze 50 kg. 
Powtórzyć tą czynność po przyklejeniu następnej sekcji płytek. Całość przewalcować po zakończeniu 
montażu. Gotową podłogę pozostawić do wyschnięcia na ok. 12 godzin. 
 
 
DANE TECHNICZNE  
 
Własności: niska emisja, przystosowany pod meble na kółkach, przystosowany do ogrzewania 
podłogowego 
Skład podstawowy: dyspersja akrylowa 
Sposób nanoszenia:  tylko na podłoże – paca TKB -  A2 
Zużycie: ok. 400 g/m2 
Środek czyszczący: woda 
Czas wstępnego odparowania: brak 
Czas klejenia : do 20 minut  
Warunki składowania: 12 miesięcy  w temperaturze powyżej +5°C, wrażliwy na mróz 
Warunki stosowania: 
- temperatura otoczenia – nie mniej niż 18oC ze względu na montaż podłogi hydrocork, 
- wilgotność względna powietrza : do 65%, 
- wilgotność podłoża – ogrzewane – 1,5% , nie ogrzewane – 2% CM, 
- płytki muszą być sezonowane w miejscu instalacji co najmniej 24 h przed montażem. 
 
  
Zawartość opakowania :  6kg 
 


