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WAKOL MS 245 Montinator
Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo elástico monocomponente para colagem de
• Materiais de madeira
• Metais
• Plásticos
• Concreto
• Pedra
• Painéis decorativos
• Coberturas de parede
• Painéis
• Lâminas de madeira

Propriedades especiais

1) 2) 3)

• pode ser recoberto após curado
• cura rápida
• estável
• cura por umidade
• fácil aplicação

1) Emissões de acordo com leis Francesas
2) Materiais de instalação contendo metoxisilano
3) Livre de solventes de acordo com a definição da associação alemã de adesivos e TRGS 610

Dados técnicos

Matéria-prima base: MS Polímero híbrido
Agente de limpeza: WAKOL RV 105 diluição de neoprene, antes da

aplicação do adesivo
Tempo em aberto: 5 - 10 minutos



Tempo de endurecimento: camada de 2.5 mm - 24 horas
Resistência à temperatura: -40 °C até +90 °C depois de curado
Modo de aplicação: com revólver de aplicação de cartucho

adequado
Temperatura de estocagem: entre +5 °C e +25 °C, mantenha longe do calor
Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente
Marcação de acordo com a Portaria sobre
Substâncias Perigosas:

veja a FISPQ

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem
atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. O
substrato onde será feita a adesão deve ser livre de poeira, gordura e óleo, e deve ser estável
e capaz de receber carga. Lixe previamente conforme necessário.

Uso

WAKOL MS 245 Montinator Aplique em forma de faixas aos substratos a serem colados e
cole um ao outro dentro do tempo em aberto.

Importante

Adequado para pisos em madeira, rodapés, perfis, bordas, reparo de palcos e para fechar
juntas de ligação.
 
WAKOL MS 245 Montinator não pode ser processado a tempetaturas abaixo de +5 °C ou
acima +40 °C.
 
Nós recomendamos testar antecipadamente devido ao grande número de agentes de
revestimentos disponíveis no merdado. O revestimento deve ser aplicado ao selante dentro
de 4 horas.
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 06.04.2020 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


