
Kleje montażowe MS firmy Wakol
Uniwersalny – do prawie wszystkich materiałów na ścianach, podłogach i sufitach

Niezawodny – duża przyczepność chłonna, brak poślizgu

Szybki – szybki przyrost wytrzymałości, duża przyczepność początkowa

Mocny – duża wytrzymałość końcowa

Zastosowanie do wszystkich ścian!
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Skutecznie do celu – Kleje montażowe  
MS firmy Wakol  

WAKOL MS 245 Montinator – klej uniwersalny  
na cianach, podłogach i sufitach

 · Uniwersalny klej montażowy i uszczelniacz nakładany  
z wkładu o poj. 310 ml

 · Przywiera do prawie wszystkich powierzchni 

 · Klei praktycznie wszystkie materiały

 · Nadaje się do stosowania na ścianach, podłogach i sufitach 

 · Bardzo duża przyczepność chłonna

 · Możliwość powlekania farbami i lakierami

 · Utwardza się twardo-elastycznie

 · Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

WAKOL MS 246 StarMonti – specjalistyczny klej  
od listew i profili 

 · Klej montażowy nakładany z worka o poj. 310 ml

 · Klei wszystkie dostępne w handlu listwy przypodłogowe i 
profile podłogowe

 · Przywiera praktycznie do wszystkich powierzchni 

 · Nadaje się do stosowania na ścianach, podłogach i sufitach 

 · Duża przyczepność chłonna

 · Możliwośpowlekania farbami i lakierami

 · Utwardza się twardo-elastycznie 

 · Do stosowania w pomieszczeniach

WAKOL Ręczny aplikator 400 – profesjonalne  
narzędzie do wkładów i worków rurowych 

 · Wysokiej jakości aplikator ręczny do ciągłego użytkowania 

 · Nadaje się do worków i wkładów o pojemności do 400 ml

 · Umożliwia pracę bez zmęczenia 

 · Przełożenie dopasowane do stosowania klejów i uszczelnia-
czy o wysokiej lepkości

 · Dołączana blokada kapania umożliwia czyste nakładanie.

 · Zapewnia całkowite opróżnianie worków i wkładów 

 · Łatwe czyszczenie 

Dlaczego warto stosować kleje montażowe  
MS firmy Wakol?

Kleje montażowe MS firmy Wakol nie zawierają wody ani  
rozpuszczalników. Dodatkowo klej WAKOL MS 246 StarMonti 
klasyfikowany jest według EMICODE EC1 PLUS jako bardzo 
niskoemisyjny. Kleje MS są odporne na mróz i dlatego można 
zostawiać je w samochodzie nawet w niskich temperaturach. 
Po użyciu można łatwo usunąć z powierzchni ewentualne  
pozostałości.

Po co jeszcze stosować wkręty?

Wyjątkowo duża przyczepność chłonna zapewnia niezawodne 
mocowanie elementu do ściany, podłogi lub sufitu, dzięki czemu 
nie przesuwa się on po dociśnięciu. Silne wiązanie za pomocą 
klejów montażowych MS firmy WAKOL tworzy połączenie 
podobne do przykręcenia wkrętami lub przybicia gwoździami.  

Jak pracować efektywnie?

Kleje montażowe MS firmy Wakol o dużej lepkości można 
nakładać bez zmęczenia za pomocą WAKOL Ręczny aplikator 
400. Dzięki połączeniu WAKOL Ręczny aplikator 400 i WAKOL 
MS 246 StarMonti powstaje mniej odpadów. Worek jest prawie 
całkowicie opróżniany i nie generuje prawie żadnych odpadów.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych.


