
Ţinută perfectă!

WAKOL MS 260 Adeziv pentru 
parchet, rigid-elastic
Sigur – risc minim de fisurare

Încredere – inegrirea rosturilor este exclusă

Universal – pentru toate tipurile de parchet

Rapid – se poate şlefui după 24 ore

Sistem interconectat – siguranţa sistemului, în combinaţie cu lacurile Loba
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Montare elastică fără fisurare

Noul adeziv de parchet WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, 
rigid-elastic, combină elasticitatea cu rigiditatea. Adezivul preia 
tensiunile transversale create de parchet şi are totusi o rigiditate 
suficient de mare în comparaţie cu alţi adezivi elastici. Aceasta se 
traduce prin elastic, dar în acelaşi timp şi rigid!

Apariţia fisurilor, este direct legată de rigiditatea adezivului, cu 
cât este mai rigid adezivul, cu atât există un risc mai mic de 
apariţie a fisurilor. La WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, 
rigid-elastic, este atât de mic ca şi la un adeziv rigid de tip 
poliuretanic bicomponent.

Puteti incepe imediat montajul

Fără a necesita timp pentru amestecare, WAKOL MS 260 Adeziv 
pentru parchet, ragid-elastic se aplică direct din recipient pe 
suportul pregătit. Deoarece adezivul poate fi utilizat și pe 
substraturi neabsorbante, acesta poate fi utilizat și direct pe 
substraturi care au fost vopsite sau sigilate în prealabil cu, de 
exemplu, WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică sau WAKOL 
MS 330 Amorsa pe baza de silan.

Nu produce reacţii adverse cu lacurile din sistem

Datorită conţinutului de plastifianţi, între adezivii silanici şi 
lacuri, se produc reacţii adverse, reacţii direct proporţionale 
cu felul şi cantitatea de plastifianţi din adeziv. WAKOL MS 
260 Adeziv pentru parchet, rigid-elastic, este optim din acest 
punct de vedere şi nu are în general nici o reacţie cu lacurile. 
Folosit împreună cu lacurile Loba, aveţi garanţia şi siguranţa 
unui sistem interconectat – Connected System.

  
CONNECTED SYSTEMS – siguranţa la pachet

WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, rigid-elastic este parte 
componentă a noului sistem garantat, de la Loba şi Wakol.  

Aceasta înseamnă că WAKOL MS 260, Adeziv pentru parchet, 
rigid-elastic precum şi lacurile Loba recomandate, sunt combatibile 
unele cu celelalte. 

La folosirea acestora în sistem, obţineţi o siguranţă garantata. 
Grija apariţiei reacţiilor nedorite dintre adeziv şi lac aparţine cu 
siguranţă trecutului! 

Avantajele WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, 
rigid-elastic

 · pentru toate tipurile de parchet

 · aplicabil pe orice substrat, absorbant sau neabsorbant

 · foarte uşor de aplicat

 · consum foarte economic

 · ţinuta sigură a riflajului de adeziv garantează un montaj 
optim al parchetului

 · întărire rapidă – se poate slefui după 24 ore

 · folosire eficientă, fără pierderi de material, datorită 
ambalajului Inliner 

 · timp lung de depozitare: 18 luni

 · cea mai bună clasificare după emisii: EMICODE EC1 PLUS

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych 
produktu.

WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet,  
rigid-elastic – soluţie sigură de montare  
elastică a parchetului
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