
Descoperiţi aderenţa excelentă! 

WAKOL D 3313 Adeziv PVC free
Gata preparat – adecvat în special pentru covoare de pardoseală fără PVC

Super puternic – asigură o stabilitate dimensională extrem de ridicată

Confortabil – aderenţă mare şi timp lung de lucru 

Sigur – un singur pentru toate
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WAKOL D 3313 Adeziv PVC free –  
lipire puternică şi stabilă dimensional 

Pentru covoare de pardoseală fără PVC

În domeniul pardoselilor elastice, covoarele de pardoseală fără 
PVC au o importanţă tot mai mare pe piaţă. Este disponibilă o 
multitudine de variante a acestor tipuri de pardoseli. Cu WAKOL 
D 3313 Adeziv PVC free, pot fi aplicate de acum în siguranţă pe 
bază de PU, PET, materiale termoplastice sintetice sau straturi din 
PO, cu un singur adeziv. 

Însă, pe lângă acoperitorile fără continut de clor, cu WAKOL  
D 3313 Adeziv PVC free pot fi aplicate, de asemenea, toate  
celelalte acoperitori design uzuale.

Un adeziv pentru diferite cerinţe

Utilizarea materiilor prime regenerabile si reciclate aduce pe 
piaţă o multitudine de variante de covoare de pardoseală. Apar 
cerinţe tehnice foarte diferite în ceea ce priveşte adezivii. Cu 
WAKOL D 3313 Adeziv PVC free, toate aceste straturi pot fi lipite 
în siguranţă.   

Extrem puternic pentru o stabilitate dimensională 
extrem de ridicată

Datorită compozitiei sale extrem de ferme, WAKOL D 3313 Adeziv 
PVC free asigură o stabilitate dimensională foarte ridicată pentru 
covorul de pardoseală montat.

Astfel, nodificarile tipice stratului, cauzate, de exemplu, de 
influenţele externe, sunt reduse la minimum. Aspectul perfect al 
suprafeţei se păstrează astfel permanent.  

 

Confortabil datorită aderenţei mari şi  
timpului lung de lucru   

Adezivul cu lipire umed oferă o aderenţă foarte mare, care are 
ca scop reducerea riscului de alunecare a covorului în etapa de 
montare. Datorită timpului său lung de lucru şi a capacităţii sale 
excelente de acoperire, WAKOL D 3313 Adeziv PVC free permite 
aplicarea în siguranţă a fâşiilor lungi, precum şi a modelelor 
laborioase.  

Reducerea emisiilor şi protejarea resurselor în  
conformitate cu reglementările actuale 

WAKOL D 3313 Adeziv PVC free are emisii extrem de reduse şi 
este clasificat conform EMICODE EC1 PLUS. Adezivul este livrat 
într-un ambalaj reciclat. Datele actuale sunt disponibile în fişa de 
date privind sustenabilitatea.    

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




