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WAKOL MS 335 Resina de reparo
Informação técnica

Área de aplicação

Resina de reparo silano modificada de rápida secagem para
• restaurar espaços ocos em pisos de parquet
independentemente da cola para parquet utilizada.

Propriedades especiais

1) 2) 3) 4) 5)

• Livre de solvente como definido pela TRGS 610
• odor neutro

1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE
EC1 PLUS: emissões muito baixas

2) Emissões de acordo com leis Francesas
3) Não aplicável devido as características de emissões seram substancialmente melhores do que em GISCODE S 0.5
4) Adequado para aquecimento sob o piso
5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base: Polímero silano-modificado
Tempo de uso: aprox. 15 - 20 minutos
Tempo de endurecimento: aprox. 2 horas
Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem: não sensível a geada

Uso

Localizar espaços ocos e selar generosamente em torno do ponto de perfuração para evitar
sujidades na superfície. Furar o local oco na vertical, se necessário, efetuar furos adicionais,
p. ex., furo de controlo.
 



Com a seringa de injeção fornecida, adicionar 50 ml de água a 600 ml WAKOL MS 335
Resina de reparo e misturar de modo homogéneo, no mínimo durante um minuto, com um
pequeno misturador de asa (misturador de tintas).
 
Injetar a mistura, dentro do tempo de vida da mistura de 15 - 20 min, no local oco até que
esteja suficientemente preenchido.
 
Submeter as áreas de superfície a carga durante aprox. 2 horas. Após este tempo, o furo
poderá ser tapado de forma adequada através dos métodos habituais na prática.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de
+18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação
é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio,
aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.
 
A injeção em locais ocos é uma reparação que exige fazer furos através da superfície de
parquet. O utilizador poderá notar mais ou menos locais tapados consoante o tipo e seleção
de madeira. Esclareça o restauro com o contratante antes de iniciar os trabalhos.
Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados
em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade
dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso
controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados.
 
Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções
de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em
fornecer apoio técnico.
 
Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em
www.wakol.com.
 
Essa informação técnica de 18.07.2019 substitui todas versões anteriores.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

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

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


