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Lăţimea punţii de dinţi mm Unghiul °
Adâncimea 
dinţilor mm

Lăţimea golului dintre 
dinţi mm

 Mistrii dinţate 
Un adeziv bun lipeşte şi mai bine dacă este prelucrat cu dispozitivul de aplicare corect. Mai jos sunt enumerate formele de dinţi stabilite de Comisia tehnică 
adezivi pentru construcţii (TKB). Şpacluri şi rigle zimţuite conform notaţiei TKB unitare se găsesc la toţi producătorii de scule de renume.
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1,1 1,5 0,5 55°

1,4 1,7 1,3 55°
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 B 11

2,0 2,4 2,6 55°

2,55 3,0 2,0 55°

3,25 3,7 3,3 55°

5,15 5,7 14,3 55°

5,0 6,1 7,9 60°

Grupa B

Grupa A
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 B 15

B5 Lame 
pentru 
spatulă 
specială

6,5 7,1 11,4 55°

6,3 5,6 6,9 45°

5,15 5,7 14,3  55°
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Danturi speciale de la Pajarito

4,7 2,8 0,2

 25 3,8 5,7 0,3

 S 2

Grupa S

3,35 4,2 0,1 60°

 R 2

 R 3

 R 4

Grupa R

5,0 4,0 2,0 R

5,0 6,0 2,4 U

6,0 6,0 2,4 U

STRATURI SUPORT / SALTELE DE DECUPLARE / PLACI

WAKOL TS 03 laca izolare fonica  3 mm
Domeniul de utilizare:
Saltea din plută/spumă poliuretanică pentru imbunătățirea izolatiei fonice la impact și a izolației termice a pardoselilor
din clădiri vechi și noi. WAKOL TS 103 este adecvat ca izolație pentru acoperiri din PVC și CV, acoperiri textile, linoleum,
acoperiri din cauciuc, precum și parchet industrial, parchet stratificat, pavaj din pavele din lemn RE/WE, dusumele tip de
lemn: stejar, latime maxima 16 cm  ca si sub pardoseala laminata. Pentru interior.

Instalație:
pe intreaga suprafata si se va acorda atentie apropierii
canturilor.

Consum:
in functie de dimensiunile incaperilor

Im unatateste izolarea fonica de impact n
conformitate cu  ISO 0 8 :
cu până la 18 dB în combinație cu parchet multistrat de 10
mm; cu până la 20 dB în combinație cu PVC de 3 mm; cu
până la 17 dB în combinație cu cauciuc de 3 mm

Depozitare:
depozitati rolele, in pozitie verticala, nu este sensibil la
îngheț

Materie primă:
Pluta / spuma poliuretanica

Informații pentru comandă:
590705 | 34962 – Rola 35 m, 1 m latime, 3 mm grosime –
palet: 6 bucăți

WAKOL TS  laca izolare fonica   mm
Domeniul de utilizare:
Saltea din plută/spumă poliuretanică pentru imbunătățirea izolatiei fonice la impact și a izolației termice a pardoselilor
din clădiri vechi și noi. WAKOL TS 112 este clasificat în conformitate cu DIN EN 13501-1 cu Bfl-S1 ignifug  și este
adecvat ca izolație pentru acoperiri din PVC și CV, acoperiri textile, linoleum, acoperiri din cauciuc, precum și parchet
mozaic, parchet industrial, parchet masiv, parchet stratificat, dusumele latime maxima 16 cm  ca si sub pardoseala
laminata.Pentru interior.

Instalație:
pe intreaga suprafata si se va acorda atentie apropierii
canturilor

Consum:
in functie de dimensiunile incaperilor

Comportamentul la foc n conformitate cu ISO 
9 5   3 50 :
Bfl-S1

Im unatateste izolarea fonica de impact n
conformitate cu  ISO 0 8 :
cu până la 19 dB în combinație cu parchet multistrat de 10
mm

Depozitare:
depozitati rolele, in pozitie verticala, nu este sensibil la
îngheț

Materie primă:
Pluta / spuma poliuretanica

Informații pentru comandă:
590706 | 34961 – rola 30 lungime; 1 m latime; 2 mm
grosime – palet: 11 bucăți

Domeniul de utilizare:
Banda de poliester tesut pentru lipirea perimetrala a benzilor de gazon sintetic , la interior si exterior.

Instalație:
in combinatie cu adezivul WAKOL PU 272

Consum:
in functie de dimensiune

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polyester tesut

Informații pentru comandă:
595612 | 41374 – Rola 100 m, 300 mm latime – palet: 80
bucăți; 16 cutii a cate 5 bucăți

WAKOL AS 30 anda de im inare




