
Pur şi simplu întindeţi!

WAKOL D 3125 
Adeziv pentru PVC design
Persistent – timp de lucru de până la 180 de minute

Extrem de economic – acopera suprafeţe mari la consum redus

Curat – fără riscul de a ajunge adezivul in rosturile dintre placile de material

Uşor de aplicat – posibilitate de pasire imediata pe suprafaţa lipita
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WAKOL D 3125 Adeziv pentru PVC design –  
Aplicare fără restricţii!

Adeziv de ultimă generaţie – Avantajele combinate 
ale tuturor sistemelor

Aplicare in stil modern pentru PVC design, PVC, precum şi CV 
în rola şi plăci 
Adezivul WAKOL D 3125 pentru PVC design combină avantajele 
sistemelor anterioare.

 · Siguranţa şi rezistenţa unui adeziv cu fixare umedă

 · Timp indelungat de lucru pentru un asemenea tip de adeziv

 · Consum redus in comparatie cu adezivii cu aplicare cu rola

Siguranţa şi rezistenţa unui adeziv cu fixare umedă

Chiar şi la 3 ore după aplicare, adezivul WAKOL D 3125 pentru 
PVC design, îndeplineşte cerinţele standardului normei DIN 
14259. Astfel, adezivul depăşeşte semnificativ cerinţele privind 
valorile de rezistenta şi forfecare. La fel ca în cazul unui adeziv 
pentru lipire umedă, adezivul WAKOL D 3125 pentru PVC design 
fixează în siguranţă materialul pe suport.
Adezivul WAKOL D 3125 pentru PVC design, cu emisii extrem de 
reduse, este clasificat conform normeiEMICODE EC1 PLUS. 

Sustenabil datorită consumului redus  
şi eficienţei economice înalte

Spre deosebire de adezivii cu aplicare cu rola,la aplicarea pe 
sape autonivelante nu necesită amorsarea prealabila . Adezivul 
WAKOL D 3125 pentru PVC design este aplicat direct cu spatula 
cu dinti TKB A1. Astfel, consumul este de doar 190-220 g/m², 
fiind astfel considerabil mai mic decât cel de la adezivii pentru 
lipire umedă convenţionali. În consecinţă, cantitatea de material 
care trebuie transportat către şantier este mai mică.
Acest adeziv standardizat şi autorizat de autorităţile din  
domeniul construcţiilor este aplicabil si pentru zonele comerciale 
şi cele publice. 

Timp indelungat de lucru

După expirarea timpului de aerisire , materialul poate fi aplicat 
în patul de adeziv într-un interval de până la 3 ore. Aceasta 
permite aplicarea pe suprafeţe mari a adezivului WAKOL D 3125 
pentru PVC design. Chiar şi modelele complicate sau geometriile 
pentru spaţii interioare pot fi acum executate în siguranţă şi fără 
limitări de timp. 

Prelucrare rapidă şi confortabilă

Adezivul WAKOL D 3125 pentru PVC design este adecvat pentru 
aplicarea pe suporturi absorbante şi neabsorbante. Adezivul este 
uşor de aplicat cu spatula du dinti TKB A1 fiind, astfel, uşor de 
aplicat. Datorită acestor proprietăţi, adezivul WAKOL D 3125 
pentru PVC design poate fi de asemenea procesat cu uşurinţă 
stând în picioare, cu sculele corespunzătoare. 
Tehnicile de aplicare consacrate – la adezivul WAKOL D 3125 
pentru PVC design, nu permite adezivului sa ajunga in rosturile 
dintre placi Suprafaţa este circulabilă imediat după aplicarea 
acoperitorilor.

Citiţi întotdeauna informaţiile tehnice înainte de prelucrare.
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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/ro


