
Fii puternic!

WAKOL MS 550 Adeziv pentru  
PVC si cauciuc
Nou – primul adeziv silanic pentru PVC si cauciuc

Simplitate – monocomponent, nu necesita amestecare, nu raman resturi de material

Universal – chiar si pe suprafete neabsorbante

Puternic – maturare rapida
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Adeziv de reactie modern, pentru pardoseli elastice

Cu WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC și cauciuc, este acum posibil, 
pentru prima dată, să efectuaţi în siguranţă instalaţii solicitante 
cu un adeziv silanic monocomponent modern, pentru care anterior  
trebuia folosit un adeziv PU bicomponent.

Gamă foarte largă de aplicaţii

Adezivul pentru PVC și cauciuc WAKOL MS 550 este potrivit pentru 
lipirea tuturor invelitorilor din PVC, a acoperirilor design din PVC, a 
acoperirilor din cauciuc si SPC. Nu contează dacă doriţi să așezaţi 
pardoseala pe suporturi absorbante sau neabsorbante, în interior 
sau în exterior.

Pentru cele mai mari exigenţe 

Zonele cu un nivel ridicat a umezelii, cum ar fi zonele de intrare, sau 
cu stres termic crescut din cauza radiaţiilor solare, cum ar fi terasele 
inchise cu sticla , pot fi montate în siguranţă cu WAKOL MS 550 
Adeziv pentru PVC și cauciuc. Siguranta si pentru zonele cu trafic de 
stivuitoare și cele pentru sarcini grele. 

Se poate incepe imediat montajul, pentru utilizarea cat 
mai rapida a suprafetei 

Fara a pierde timp cu amestecarea, WAKOL MS 550 Adeziv pentru 
PVC și cauciuc se poate aplica direct din recipient pe suportul 
pregătit. Datorită posibilităţii de utilizare a adezivului pe suporturi 
neabsorbante, substraturile care au fost amorsate sau sigilate, de 
exemplu, cu amorsa poliuretanica WAKOL PU 280 sau amorsa silani-
ca WAKOL MS 330 pot fi de asemenea acoperite direct. 

Ușurinţă la prelucrare și instalare sigură

Adezivul WAKOL MS 550 pentru PVC și cauciuc se caracterizează 
printr-o tendinţă foarte scăzută la presare. Atunci când lucrul pe 
pardoseală este inevitabil, cum ar fi așezarea unui ţesut lat, urmele 

genunchiului de pe suprafaţă sunt minimizate. Datorită nivelului  
ridicat de absorbţie și faptului că se absoarbe rapid, pardoseala design 
din PVC este fixată în siguranţă chiar de la început. Adezivul care 
ajunge pe suprafaţa pardoselii poate fi îndepărtat fără a lăsa urme, fie 
că sunt proaspete sau întărite. Datorită riflajului puternic a Adezivului 
pentru PVC și cauciuc WAKOL MS 550, amprentele reziduale sunt 
minimizate la fel de bine ca și cu un adeziv in dispersie.

Perioada de valabilitate lunga datorita  
recipientelor sigilate

Adezivul WAKOL MS 550 pentru PVC și cauciuc este furnizat în 
găleată practică din plastic. O folie compozită de aluminiu, ferma și 
strâns sudată de marginea recipientului, oferă cea mai bună protecţie 
posibilă împotriva umezelii și asigură o stabilitate la depozitare de 
cel puţin 12 luni. Întărirea în recipientul original nedeschis și pierde-
rile de material sunt astfel excluse.

Din punct de vedere economic

Ca produs monocomponent, atunci când utilizaţi WAKOL MS 550 
Adeziv pentru PVC și cauciuc, nu este nevoie de amestecare labo-
rioasă. Aceasta înseamnă că nu aveţi nevoie de unelte de agitare 
sau masini electrice pe șantier, așa cum era anterior cazul adezivilor  
PU bicomponenti. Nu sunteţi stresat nici de uneltele murdare de 
amestecare, nici de pierderea de timp în timpul procesului de ames-
tecare. Posibilele erori de amestecare sunt, de asemenea, un lucru 
de domeniul tercutului. Timpul de aerisire nu se mai aplică acestui 
produs. Nu pierdeţi niciun ban din reziduurile întărite, care sunt ine-
vitabile cu produsele bicomponente. După inchiderea recipientului cu 
cantităţii rămase, adezivul poate fi folosit pentru lucrarea urmatoare. 
Deci, aproape că nu există deșeuri reziduale. 

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

WAKOL MS 550 Adeziv pentru  
PVC si cauciuc, primul adeziv silanic  
pentru PVC si cauciuc


