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WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC si cauciuc
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv MS, monocomponent, conform DIN EN 14259 pentru montarea
• Straturi PVC omogene şi eterogene în fâşii şi plăci
• Straturi cu design PVC
• Straturi CV
• straturilor din cauciuc natural în fâşii şi plăci
• Pardoseli din material textil cardat acicular
• Pardoseli din linoleum
• straturilor din plută PVC conform DIN EN 655
• covoraşelor de reţinere a murdăriei
• straturilor de gazon artificial
pe suporturi absorbante şi neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară şi
exterioară.

Proprietăţi speciale

1) 2) 3) 4) 5) 6)

• fără solvenţi, corespunzător definiţiei din TRGS 610
• corespunde DIN EN 14259
• adecvat pentru sarcini grele
• rezistent la umiditate

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
2) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze
3) Materiale de montare, cu conţinut de metoxisilan
4) Produs din domeniul construcţiilor a fost verificat în privinţa emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime: Polimer cu silan modificat



Timp de ventilaţie: 0 - 20 minute
Timpul de aşezare în interior: aproximativ 35 minute
Timpul de priză: 24 - 48 ore
Agent de curăţare: Lavete pentru curăţare WAKOL RT 5960 înainte ca

adezivul să facă priză
Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare: nu este sensibil la îngheţ

Modul de aplicare şi consumul 7)

TKB A1 300 - 350 g/m² Straturi cu design PVC
Straturi PVC
Straturi CV
Straturi din cauciuc natural

TKB A2 370 - 420 g/m² Straturi cu design PVC
Straturi PVC
Straturi CV
Straturi din cauciuc natural
plută PVC
Covoraşe de reţinere a murdăriei, cu parte
posterioară netedă

TKB B1 430 - 480 g/m² Straturi din cauciuc natural cu parte
posterioară şlefuită, cu grosimea > 3,2 mm
Covoraşe de reţinere a murdăriei, cu parte
posterioară structurată
Pardoseli din linoleum

TKB B2 520 - 580 g/m² Pardoseli din textil cardat acicular
Covoraşe de reţinere a murdăriei, cu parte
posterioară structurată
Straturi de gazon artificial

7) Consumul depinde de structura suprafeţei şi de capacitatea de absorbţie a suportului.

Suporturi

Suportul, precum şi condiţiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerinţelor din
normele şi normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără
fisuri, impurităţi şi substanţe care împiedică lipirea.
 
Şpăcluiţi suporturile neregulate cu şape autonivelante corespunzătoare. Se vor respecta
informaţiile tehnice ale grundurilor şi materialelor de şpăcluit.
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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



Prelucrare

Aplicaţi uniform pe suport cu şpaclul zimţuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv. Aşezaţi
suportul în poziţie de lucru în cadrul timpului de aşezare în interior şi aveţi în vedere ca partea
posterioară a suportului să fie umectată suficient cu adeziv.
 
Pe suporturile neabsorbante este necesară o umiditate relativă a aerului de cel puţin 50%.
Pregătiţi alternativ suprafaţa cu material de şpăcluit Wakol adecvat. Aplicaţi adezivul pe suport
cu zimţii corespunzători şi aşezaţi stratul în poziţie de lucru abia după începerea formării
pieliţei. Umectarea completă a stratului trebuie să fie asigurată în permanenţă. La temperatura
încăperii şi podelei de +20 °C şi umiditatea relativă a aerului de aproximativ 65%, fereastra de
timp pentru aşezarea în poziţie de lucru începe după aproximativ 20 - 30 de minute.
 
La montarea produselor sub formă de fâşii se recomandă un timp de aerisire a adezivului de
aproximativ 10 - 20 min., pentru a minimiza strivirile la patul de adeziv.
 
Vălţuiţi fâşiile exclusiv transversal faţă de direcţia de montare pornind dintr-o parte. Frecaţi
plăcile ceramice prin intermediul unei mistrii cu presiune uşoară.
 
Vălţuiţi straturile încă o dată după aproximativ 30 - 60 min.
 
Pe suprafeţele montate nu se va circula în primele 4 - 6 ore.

Indicaţii importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C şi temperatura încăperii sub
+18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferinţă între 40 % şi 65 %,
maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C şi
umiditatea relativă a aerului de 50 %.
În caz de climat rece, încălziţi la timp adezivul în încăperea încălzită.
Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
 
Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 10.11.2020, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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