
Doskonałe mocowanie! 

WAKOL D 3313 Klej PVC free 
Pewność stosowania – dedykowany do wykładzin podłogowych, które nie zawierają PCW

Super moc – zapewnia wyjątkowo dużą stabilność wymiarów wykładzin

Komfort – duża przyczepność chłonna i długi czas układania 

Nezawodność – jeden do wszystkich
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WAKOL D 3313 Klej PVC free –  
mocne i stabilne układanie wykładzin

Dedykowany do wykładzin podłogowych,  
które nie zawierają PCW

W sektorze elastycznych wykładzin podłogowych coraz większe 
znaczenie na rynku zyskują wykładziny, które nie zawierają PCW. 
Dostępnych jest wiele wariantów wykładzin tego typu. Dzięki 
WAKOL D 3313 Klej PVC free można niezawodnie układać wykła-
dziny na bazie takich tworzyw jak PU, PET, syntetyczne tworzywa 
termoplastyczne lub PO korzystając tylko z jednego kleju. 

Oprócz wykładzin bezchlorowych za pomocą WAKOL D 3313 Klej 
PVC free można układać również wszystkie inne powszechnie 
stosowane wykładziny Design.

Jeden klej spełniający wiele wymagań

Wykorzystanie surowców odnawialnych i pochodzących z recy-
klingu prowadzi do tego, że na rynku oferowane jest wiele 
różnych wariantów wykładzin podłogowych. To z kolei powoduje, 
że klejom stawiane są różne wymagania techniczne. Wszystkie 
te wykładziny można niezawodnie przyklejać stosując WAKOL  
D 3313 Klej PVC free. 

Bardzo duża siła klejenia zapewnia  
stabilność wymiarową

Dzięki wyjątkowo wytrzymałym rowkom klejowym WAKOL  
D 3313 Klej PVC free zapewnia bardzo dużą stabilność  
wymiarową układanej wykładziny podłogowej.

Ogranicza to do minimum typowe przesunięcia klejonej wykła-
dziny podłogowej, np. spowodowane czynnikami zewnętrznymi. 
Dzięki temu trwale zachowany jest doskonały wygląd powierzchni. 

Komfortowe użycie dzięki dużej przyczepności  
chłonnej i długiemu czasowi układania  

Klej stosowany na mokro zapewnia bardzo dużą przyczepność 
chłonną, która zmniejsza przesuwanie wykładziny w fazie układa-
nia. Dzięki długiemu czasowi układania i dobrym właściwościom 
usieciowienia WAKOL D 3313 Klej PVC free umożliwia niezawod-
ne układanie długich pasm, a także skomplikowanych wzorów. 

Zmniejszanie emisji i oszczędzanie zasobów  
zgodnie z duchem czasu 

WAKOL D 3313 Klej PVC free charakteryzuje się bardzo niską 
emisją substancji szkodliwych i jest zaklasyfikowany zgodnie z 
normą EMICODE EC1 PLUS. Klej dostarczany jest w pojemnikach 
pochodzących z recyklingu. Aktualne dane można znaleźć w 
arkuszu danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.  

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych.
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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


