
Wytrzymałość przy dowolnym nacisku!

WAKOL D 3318 MultiFlex,  
klej z włóknami
Niezawodny – brak wgnieceń po ułożeniu wykładziny

Uniwersalny – do wykładzin PCW, CV, gumowych i linoleum

Szybki – proste układanie wykładzin poprzez szybki wzrost siły klejenia

Ekonomiczny – bardzo małe zużycie
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WAKOL D 3318 MultiFlex, klej z włóknami – 
uniwersalny klej bez wgnieceń

Klej dyspersyjny stosowany na mokro

 · Do układania wykładzin PCW typu "design", jedno- i  
niejednorodnych wykładzin PCW, wykładzin CV,  
linoleum oraz wykładzin kauczukowych 

 · Z włóknami

 · Bardzo mała emisja - EMICODE EC1 PLUS

Niezawodność poprzez zastosowanie włókien

Specjalne włókna w kleju zapewniają wyjątkowo równomierne 
nanoszenie, też przy standardowym szpachlym. Specjalne 
oszpachlą ząbkowaną nie jest wymagane. Skutkiem tego jest 
małe zużycie i określony czas wstępnego odparowania na całej 
powierzchni.

Ponadto specjalne włókna zapobiegają wgnieceniom 
spowodowanym chodzeniem i klęczeniem na świeżo położonej 
wykładzinie podczas jej układania, jak również deformacjom 
utwardzonej warstwy kleju poprzez duże obciążenia punktowe 
w trakcie użytkowania. Zapewnia to trwale piękne powierzchnie.

Jeden produkt do wszystkich wykładzin  elastycznych

Uniwersalne zastosowanie do wykładzin PCW i CV, zwłaszcza 
do wykładzin PCW Design, jak również płytek winylowo-
kwarcowych, wykładzin kauczukowych i linoleum. Wyjątkowo 
szeroki zakres zastosowań wyraźnie zmniejsza koszty 
magazynowania, przy czynia się do zwiększenia opłacalności i 
zmniejsza niebezpieczeństwo pomyłki.

Komfortowy i ekonomiczny sposób użycia

WAKOL D 3318 MultiFlex, klej z włóknami zapewnia komfortowy 
sposób użycia. Klej nakładany jest zwykłą szpachlą ząbkowaną, 
bardzo łatwo rozprowadza się i dzięki włóknom jest wyjątkowo 
równomiernie rozprowadzany. WAKOL D 3318 MultiFlex, klej 
z włókna mi w krótkim czasie daje dużą wytrzymałość i tworzy 
wyraźny układ włókien. Ponadto duża przyczepność przeciwdziała 
niepożądanemu przesuwaniu wykładziny, co jest szczególnie 
ważne przy wykładzinach Design.

WAKOL D 3318 MultiFlex, klej z włóknami z uwagi na bardzo 
małe zużycie i komfortowe, szybkie nakładanie zapewnia dużą 
opłacalność stosowania.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych.
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Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl


