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ARTYKU  PROMOCYJNY BOSTIK POLSKA

POD SPECJALN  OCHRON
Trzeba pami ta  o tym, e drewniane pod-
ogi s  niezwykle wra liwe na obecno

wilgoci w pod o u, a zdarza si  niejedno-
krotnie, e – ze wzgl du na napi te harmo-
nogramy prac – pod ogi klei  trzeba tu  po 
wylaniu masy samopoziomuj cej, a wi c na 
pod o u wci  zbyt wilgotnym. W efekcie 
mo e to oznacza  kosztowne reklamacje.  

– Mo na jednak w prosty sposób wyelimi-
nowa  ten problem, dzi ki zastosowaniu spe-
cjalnego gruntu epoksydowego Eponal 336.
Preparat ten – bez wzgl du na wilgotno
pod o a, pod warunkiem jednak e, e jest 
ju  no ne, a nie wci  p ynne – ca kowicie 
odcina wilgo , pozwalaj c na monta  pod-
ogi drewnianej bez konieczno ci czekania 

na wyschni cie posadzki – wyja nia Marek 
uczak  – Flooring Project Leader z firmy 

Bostik.

KLEJE DO POD ÓG
DREWNIANYCH
Najstarszym rodzajem klejów s  kleje roz-
puszczalnikowe, które – jak sama nazwa 
wskazuje – zawieraj  bardzo du o roz-
puszczalników organicznych, szkodli-
wych zarówno dla ludzi, jak i dla rodowi-
ska. Dlatego s  one coraz cz ciej wypierane 
przez „neutralne” preparaty, oparte na no-
woczesnych technologiach, np. kleje dys-
persyjne, w których rozpuszczalnikiem jest 
woda. 

Ich zalet  s  dobre parametry wytrzy-
ma o ciowe, stosunkowo niska cena i brak 
w sk adzie szkodliwych zwi zków. Wad
natomiast fakt, i  nie nadaj  si  do klejenia 
pod óg z drewna o du ym wspó czynniku 
p cznienia (np. bukowego) ani do klejenia 
du ych elementów posadzkowych (np. pe -
nych desek).

– Jednak ze wzgl du na przekazywanie 
wiedzy instalatorskiej z pokolenia na poko-
lenie, polski rynek zdominowany jest przez 

kleje poliuretanowe, które wymagaj  grunto-
wania pod o a – wyja nia  Marek uczak  – 
Flooring Project Leader z firmy Bostik. 
 – Oznacza to wi kszy nak ad pracy i czasu, 
ale jest gwarancj  dobrych parametrów wy-
trzyma o ciowych. Dlatego nasi Klienci cz -
sto wybieraj  sprawdzone kleje Tarbikol PU 
1k, Tarbikol PU 2k, Nibofloor PU 57 oraz 
Bostik PU 140.

INNOWACJA, KTÓRA SI
OP ACA
Najbardziej zaawansowanym technologicz-
nie rozwi zaniem w dziedzinie klejów do 
parkietów s  innowacyjne preparaty na ba-
zie polimerów modyfikowanych silanami 
(SMP). Nie wymagaj  one gruntowania, a po
zwi zaniu s  bardziej elastyczne od poliu-
retanowych, dzi ki czemu osi ga si  bardzo 
wysok  jako  po czenia klejowego w jed-
nym cyklu roboczym. S  równie  wydajne 
i przyjazne dla rodowiska. 

– Pomimo nieco wy szej ceny kleje te s
propozycj  godn  rozwa enia. Gdy zale y
nam na czasie i chcemy realnie zmniejszy
ilo  pracy podczas monta u pod ogi, warto 
wybra Bostik HPA 180, Bostik MS Elastic 
lub Bostik MSP 200. Warto podkre li , i
ró nica w cenie kleju jest dla Klienta prak-
tycznie nieodczuwalna, poniewa  stanowi 
zaledwie niewielki u amek kosztów monta u
pod ogi, szczególnie wykonanej drewna eg-
zotycznego – dodaje Marek uczak.

DO ZADA  SPECJALNYCH
Mieszka cy budynków wielorodzinnych, 
decyduj cy si  na monta  drewnianych 
pod óg, cz sto stoj  przed dylematem: pi k-
no czy… dobre stosunki z s siadami, miesz-
kaj cymi poni ej. By ich komfort nie sta
si  powodem dyskomfortu innych, poszu-
kuj  skutecznych rozwi za  wyg uszaj -
cych drewniane pod ogi. Mo na zastosowa
g usz c  we n  szklan  lub mineraln  albo 

maty wyg uszaj ce. Ale mo na równie
po czy  kilka korzy ci, stosuj c Bostik 
SilentStik.

– To jedyny na rynku, specjalny klej o naj-
wy szych parametrach wyt umiaj cych 
transmisj  d wi ków przez pod og , porów-
nywalnych z u yciem specjalnych mat wy-
g uszaj cych o wysokich parametrach. Je li 
jednak mia bym do wyboru „zabaw ” z do-
cinaniem mat, gruntowaniem etc. lub apli-
kacj  kleju, którego (takiego czy innego) i tak 
musz  u y , wol  za atwi  monta  pod o-
gi w jednym cyklu roboczym. Ceni  pro-
ste i skuteczne rozwi zania i cieszy mnie, 
e nasi Klienci równie  coraz cz ciej po nie 

si gaj  – podsumowuje Marek uczak. 

Niewidzialny, niedoceniany, nieodzowny
Klej – cichy bohater w monta u pod óg drewnianych

Bostik Polska
tel. 48 61 663 88 86

m.luczak@bostikpolska.pl 

Drewno na pod odze to nieprzemijaj ca klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Wnosi do pomieszcze  ciep o, naturalno
i elegancj . Odpowiednio po o ona drewniana pod oga mo e cieszy  oczy przez wiele lat. Aby tak si  sta o, istotny jest dobór nie 
tylko odpowiedniego gatunku drewna i preparatu do jego ochrony, ale równie  w a ciwego kleju. Wybór dost pnych na rynku 
preparatów jest ogromny, a zatem nie atwy. Pod uwag  nale y bowiem wzi  nie tylko w a ciwo ci samego kleju, ale i drewna oraz 
warunki panuj ce w pomieszczeniu.

Marzysz o drewnianej pod odze? 
Potrzebujesz porady eksperta?

Zaufaj doradcom technicznym Bostik 
Polska – specjalistom w zakresie doboru 
rozwi za  klejowych do ka dego rodzaju 

pod óg i parametrów pod o a. Napisz 
lub zadzwo , nasi eksperci s  do Twojej 

dyspozycji!
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