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KLEJ ADHES KL 3000 HARDFLEX 

 
OPIS 
 
Adhes KL 3000 Hardflex jest to jednoskładnikowy, gotowy do użycia, klej hybrydowy do parkietu nie zawierający 
rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody. 
 
Klej jest przeznaczony do przyklejania różnego typu wykończeniowych materiałów podłogowych. Szczególnie zalecany 
jest do posadzek klepkowych, parkietu deskowego, parkietów gotowych z drewna bukowego, klonowego i gatunków 
egzotycznych. Szczególnie przydatny do klejenia drewna wrażliwego na wilgoć. Materiały te można przyklejać do 
większości stosowanych w budownictwie podłoży zarówno chłonnych jak i niechłonnych. 
 
Klej charakteryzuje się łatwa aplikacja i wysoka siła wiązania. Klej utwardza się na skutek reakcji z wilgocią zawartą w 
powietrzu atmosferycznym jak i w klejonych materiałach. Spoina po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczna, dzięki 
czemu kompensuje efekty pęcznienia i kurczenia się drewna. 
 
ZASTOSOWANIE 
 

● klejenie desek litych (do maks. 18 cm szerokości) i dyli drewnianych, 
● klejenie parkietów z drewna egzotycznego, 
● klejenie bruku drewnianego, 
● klejenie parkietu tradycyjnego 22 mm, 
● klejenie wielowarstwowego parkietu gotowego, 
● klejenie wielowarstwowych desek parkietowych o maks. wymiarach 2200 x 200 mm, 
● klejenie parkietu wrażliwego na wilgoć. 

 
  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące wykorzystania i zastosowania produktów, opierają się na naszej 
wiedzy, wynikach testów laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu nabytym do tej pory. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów w 
ramach naszych techniczny specyfikacji. Nie zwalania to nabywcy od przeprowadzenia testu naszych produktów względem ich przydatności w 
warunkach, w których będą wykorzystywane. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych informacji albo w odniesieniu do 
słownej rekomendacji w przypadku wykorzystania innych materiałów w połączeniu z naszymi produktami, jak również w przypadku wykorzystania 
produktów w innych warunkach pracy, niż te które zalecamy. 
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DANE TECHNICZNE 
 
Baza silanizowany polimer 

Konsystencja pasta 

Gęstość [g/ cm3] 1,68± 0,05 

Zalecany sposób nanoszenia Szpachelka B3 lub B11 

Czas pracy [min] do 60 min (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) 

Zużycie [g/m2] 900-1500 g/m2 (w zależności od właściwości podłoża i użytej pacy) 

Końcowa wytrzymałość [dni] po 7 dniach 

Szlifowanie po pełnym utwardzeniu kleju i po zaaklimatyzowaniu drewna 

 
SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przygotowanie podłoża: 
 
Podłoże musi być jednolite, równe, suche, niepylące, bez rys oraz pęknięć, wolne od zanieczyszczeń i substancji 
utrudniających klejenie. Należy usunąć wszystkie substancje zmniejszające przyczepność, podłogę odpylić i dokładnie 
odkurzyć. Przed rozpoczęciem prac parkieciarskich należy koniecznie sprawdzić czy spełnione są obowiązujące normy w 
zakresie jakości i wilgotności podłoża (podłoża cementowe max 2,0% wg CM, anhydrytowe 0,5% CM) oraz wilgotności 
klejonego drewna (7-11%). Podłoże przed klejeniem należy zagruntować odpowiednim gruntem, zgodnie z zaleceniami 
producenta kleju. Przed użyciem klej oraz elementy klejone sezonować przez minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w 
którym będą używane, w celu uzyskania temperatury pokojowej. W przypadku podłoży z systemem grzewczym należy 
bezpośrednio przed montażem parkietu odpowiednio przeprowadzić wygrzewanie podłoża. Następnie wyłączyć 
ogrzewanie podłogowe i wychłodzić podłoże do momentu gdy warstwa wierzchnia osiągnie temperaturę 15-18°C, a 
względna wilgotność powietrza spadnie do 55%. Ogrzewanie włączyć dopiero po całkowitym związaniu kleju stopniowo 
podnosząc temperaturę. 
 
Aplikacja: 
 
Po otwarciu opakowania z klejem ściągnąć folię ochronną i ewentualnie usieciowany klej na krawędzi. Klej nanosić 
równomiernie na całą powierzchnię podłoża przy pomocy pacy zębatej B3 lub B11 na taką powierzchnię na której będzie 
mógł być przyklejony parkiet w czasie do 60 minut. Klepkę parkietową należy położyć, lekko przesunąć w płaszczyźnie 
poziomej i silnie docisnąć do podłoża. Podczas klejenia zwracać uwagę, aby cała powierzchnia klejonego parkietu była 
zwilżona klejem. Zachować dylatacje brzegowe. Po zakończeniu klejenia powierzchnie niewykorzystanego kleju w 
opakowaniu należy przykryć szczelnie folią aluminiową w celu ograniczenia dostępu wilgoci. Optymalne warunki 
klejenia to temperatura 15-25°C (60-80 ̊F), wilgotność względna poniżej 65% wilgotność drewna 7-11%. Cyklinowanie 
i lakierowanie zaleca się wykonywać najwcześniej po 7 dniach, gdy klej całkowicie zwiąże. 
  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące wykorzystania i zastosowania produktów, opierają się na naszej 
wiedzy, wynikach testów laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu nabytym do tej pory. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów w 
ramach naszych techniczny specyfikacji. Nie zwalania to nabywcy od przeprowadzenia testu naszych produktów względem ich przydatności w 
warunkach, w których będą wykorzystywane. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych informacji albo w odniesieniu do 
słownej rekomendacji w przypadku wykorzystania innych materiałów w połączeniu z naszymi produktami, jak również w przypadku wykorzystania 
produktów w innych warunkach pracy, niż te które zalecamy. 
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Czyszczenie: 
 
Przed związaniem sucha ściereczką, benzyną ekstrakcyjną lub octanem etylu, po związaniu mechanicznie. Plamy z 
parkietu usunąć natychmiast czysta ściereczką. 
 
Uwagi: 
 
Podany w karcie czas pracy odnosi się do temperatury 20°C (68 ̊F) i wilgotności względnej 50%, odmienne warunki 
mogą spowodować zmianę tego czasu. Stosować się do instrukcji producenta parkietu. Ze względu na występowania 
różnego rodzaju i gatunku parkietu, podawanego różnym obróbką zaleca się wykonanie próby klejenia w celu 
sprawdzenia przydatności kleju do danego rodzaju parkietu. Unikać kontaktu kleju z wodą. 
 
PRZECHOWYWANIE 
 
Produkt należy przechowywać w dobrze zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pomiędzy 5oC do 25oC, 
w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem! Okres przydatności, odpowiednio przechowywanego 
produktu wynosi minimum 12 miesięcy. 

 

 

 

PRODUKT DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące wykorzystania i zastosowania produktów, opierają się na naszej 
wiedzy, wynikach testów laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu nabytym do tej pory. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów w 
ramach naszych techniczny specyfikacji. Nie zwalania to nabywcy od przeprowadzenia testu naszych produktów względem ich przydatności w 
warunkach, w których będą wykorzystywane. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych informacji albo w odniesieniu do 
słownej rekomendacji w przypadku wykorzystania innych materiałów w połączeniu z naszymi produktami, jak również w przypadku wykorzystania 
produktów w innych warunkach pracy, niż te które zalecamy. 
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