
Adezivi de montaj Wakol MS
Universal – pentru aproape toate materialele de pe perete, pardosela şi tavan

Sigur – priza foarte buna, fără alunecare

Rapid – generare rapidă de forţe, priza iniţială mare

Puternic – rezistenţă finală ridicată

Pentru orice tip de perete!
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Atingeţi-vă în mod eficient obiectivul – 
Adezivi de montaj Wakol MS

WAKOL MS 245 Adeziv rapid – adezivul universal  
pentru perete, pardoseala şi tavan 

 · Adeziv universal de montaj şi material de etanşare din  
cartuşul de 310 ml

 · Aderă la aproape toate suprafeţele 

 · Lipeşte practic toate materialele

 · Poate fi utilizat pe perete, pardoseala şi tavan 

 · Priza initiala foarte buna

 · Revopsibil şi sigilabil

 · Se întăreşte, devenind rigid-elastic

 · Pentru zona interioară şi cea exterioară

WAKOL MS 246 StarMonti – specialistul pentru  
plinte şi profile

 · Adezivul de montaj in tub de 310 ml

 · Pentru orice tip de plinta şi profile de pardoseala 

 · Aderă practic la toate suprafeţele 

 · Poate fi utilizat pe perete, pardoseala şi tavan 

 · Priza initiala foarte buna

 · Revopsibil şi sigilabil

 · Se întăreşte, devenind rigid-elastic 

 · Pentru zona interioară

WAKOL 400 Pistol pentru aplicare – instrumentul  
profesional pentru cartușe și tuburi 

 · Pistol pentru aplicare de înaltă calitate pentru utilizare  
de lungă durată 

 · Poate fi utilizat pentru tuburi şi cartuşe cu un  
conţinut de umplere de 400 ml

 · Pentru o aplicare fără efort 

 · Adaptare optimă pentru prelucrarea materialelor de lipire  
şi de etanşare cu vâscozitate ridicată

 · Funcţie comutabilă de oprire a picurării pentru o aplicare 
curată.

 · Asigură golirea reziduală completă a tuburilor şi a cartuşelor 

 · Uşor de curăţat 

De ce să utilizaţi adezivul de montaj Wakol MS?

Adezivii de montaj Wakol MS nu conţin apă sau solvenţi. În 
plus, WAKOL MS 246 StarMonti se încadrează în clasa EMICODE  
EC1 PLUS, având emisii extrem de reduse. Adezivii MS sunt 
rezistenţi la îngheţ şi, de aceea, pot fi lăsaţi în interiorul maşinii 
chiar şi la temperaturi scăzute. După prelucrare, eventualele 
reziduuri pot fi îndepărtate cu uşurinţă de pe suprafeţe.

Mai este nevoie de fixare cu suruburi?

Datorită prizei initiale extrem de mari, piesa este fixată în  
siguranţă pe perete, pardoseala sau tavan, fără să mai alunece 
după presare. Lipirea puternică cu adezivii de montaj Wakol 
MS asigură o îmbinare similară cu înşurubarea sau fixarea cu 
ajutorul suruburilor.   

Cât este de eficient?

Adezivii de montaj Wakol MS cu vâscozitate ridicată pot fi pre-
lucraţi fără efort cu WAKOL 400 Pistol pentru aplicare. Datorită 
combinaţiei dintre WAKOL 400 Pistol pentru aplicare şi WAKOL 
MS 246 StarMonti, rezultă mai puţine deşeuri reziduale. Tubul 
este golit aproape complet şi cu greu creează deșeuri.

Citiţi întotdeauna informaţiile tehnice înainte de prelucrare.
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