
Seite 1 von 2

WAKOL PU 4519 Accelerator de reactie pentru
adezivii bicomponenti PU
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Accelerator pentru creşterea vitezei de reacţie a adezivilor poliuretanici pentru parchet,
bicomponenţi.

Date tehnice

Baza de
materii prime:

Catalizator
poliuretanic
aminic

Cantitatea
de adaos
recomandată:

1 capac (nivelul
maximum
de umplere
inelul interior)
corespunde la
aproximativ 15
ml

Cantitatea de
adaos:

2 capace 3 capace 5 capace 1 capac 2 capace

Timpul de
aşteptare:

aproximativ 25
min.

Timpul de
aşezare în
interior:
Capacitatea de
reprelucrare:

4 ore 3 ore 3 ore 3 ore 2 ore

Capacitatea
de şlefuire a
parchetului:

6 ore 5 ore 5 ore 5 ore 4 ore

Durata de
depozitare:

12 luni la
temperatura
încăperii

Identificatorul
conform
ordonanţei

consultaţi fişa
cu date privind
siguranţa



privind
substanţele
periculoase:

Prelucrare

Înainte de adăugarea componentei B, se va amesteca bine acceleratorul de reacţie pentru
adezivi poliuretanici bicomponenţi WAKOL PU 4519 cu componenta A de adeziv pentru
parchet WAKOL PU 210, adeziv pentru parchet WAKOL PU 215 sau adeziv pentru parchet
WAKOL PU 225.
 
Dozaţi cantitatea de adaos conform indicaţiilor de mai sus pentru a obţine o accelerare a
constituirii rezistenţei. În caz de supradozare, timpul de aşteptare se poate reduce astfel încât
prelucrarea să nu mai fie posibilă şi, de aceea, trebuie evitată.

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 %. WAKOL PU 4519 2K-PU-Beschleuniger bei kalter
Witterung rechtzeitig im beheitzten Raum auftemperieren. Nu utilizaţi adezivul elastic pentru
parchet prefabricat WAKOL MS 228 pe asfalt turnat, grund poliuretanic WAKOL PU 280 sau
grund poliuretanic WAKOL PU 235.
 
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 29.09.2021, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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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


