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WAKOL MS 550 
PVC- és gumipadló ragasztó 

 

 
 

                         
 

Műszaki tájékoztató 

 
Felhasználási terület 

A DIN EN 14259 szerint egykomponensű MS ragasztó, 

• homogén és heterogén PVC padlók, tekercsben és lapformátumban 

• LVT padlók 

• habalátétes PVC padlók 

• gumipadlók, tekercsben és lapformátumban 

• tűnemezelt szőnyegek 

• linóleum padlók 

• PVC koptatórétegű, préselt parafa hátoldalú lap, a DIN EN 655 szerint 

• bejárati szennyfogók 

• műfű 

fektetésére, szívóképes és nem nedvszívó felületekre, bel- és kültéren. 

 

 

Jellemző tulajdonságok: 

• a TRGS 610 szerint oldószermentes 

• megfelel a DIN EN 14259 szabványnak 

• nagy terhelésre is alkalmas 

• padlófűtésnél is alkalmazható 

• görgősszékálló 

• nedvességálló 

 

1) a GEV követelményei alapján az EMICODE EC1 Plus R osztályba sorolva: nagyon csekély 

károsanyag kibocsátású 

2) Károsanyag kibocsátási osztály a francia előírások szerint 

 

 

3) a DIBt előírásai szerint károsanyag kibocsátás alapján minősített építőipari termék: Wakol GmbH, 

66954 Pirmasens, Z-155.20438 univerzális burkolóanyag ragasztó 

* a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes 
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Műszaki információk: 

Alapanyag:  MS (modifikált szilán) polimer 

Szellőztetési idő: 0-20 perc 

Nyitott idő:  kb. 35 perc 

Fazékidő:  24-48 óra 

Tisztítás:  a ragasztó száradását megelőzően WAKOL RT 5960 tisztítókendő 

Tárolási idő:  szobahőmérsékleten 12 hónap 

Tárolási hőmérséklet: nem fagyérzékeny 

GISCODE:  RS 10 

EMICODE:   EC1 Plus R 

 

 

Felhordás módja és anyagszükséglet4): 

TKB A1 300-350 g/m² LVT, PVC és habalátétes (CV) padló, gumipadló 

TKB A2 370-420 g/m² LVT, PVC és habalátétes (CV) padló, gumipadló, PVC 

koptatórétegű parafa, sima hátoldalú szennyfogó szőnyeg 

TKB B1 430-480 g/m² csiszolt hátoldalú, >3,2 mm vastag gumipadló, strukturált hátoldalú 

szennyfogó szőnyeg, linóleum 

TKB B2 520-580 g/m² tűnemezelt szőnyegek, strukturált hátoldalú szennyfogó szőnyeg, 

műfű 

 

4) Az anyagszükséglet az aljzat felületi struktúrájától és szívóképességétől függ. 

 

 

Aljzatok 

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356 szabvány előírásainak. Az aljzat 

legyen sík, tartósan száraz, szilárd, és repedésektől, szennyeződéstől, valamint tapadást gátló 

anyagoktól mentes. 

Nem kellő síkpontosságú aljzatokra hordjon fel megfelelő Wakol aljzatkiegyenlítőt. Kövesse az 

alapozókra és aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó műszaki információkban foglaltakat. 

 

 

Felhasználás 

A ragasztót fogazott kenőlappal egyenletesen hordja fel az aljzatra, ügyelve a tócsaképződés 

megelőzésére. A burkolatot az előírt nyitott időn belül helyezze a ragasztóágyba. A ragasztó a 

burkolat teljes hátfelületét nedvesítse be. 

Nem szívóképes aljzatok burkolása esetén a relatív légnedvesség legalább 50% legyen. 

Alternatív megoldásként hordjon fel a célnak megfelelő Wakol aljzatkiegyenlítőt a felületre. A 

meghatározott fogazatú kenőlappal hordja fel a ragasztót az aljzatra. A burkolóanyagot a 

bőrösödés elindulásakor kezdje el fektetni. Mindig ügyeljen a burkolóanyag teljes hátoldalának 

nedvesítésére. 

Kb. 20 °C szoba- és aljzathőmérséklet valamint kb. 65% relatív légnedvesség mellett a fektetési 

idő kb. 20-30 perc. 

 

 

Tekercses anyag fektetése esetén a ragasztóréteg benyomódásának csökkentése érdekében a 

javasolt nyitott idő kb. 10-20 perc. A felület hengerlését a fektetési irányra merőlegesen, egy 

irányból haladva végezze. A lapokat dörzsölővel, kis nyomással préselje be a ragasztóágyba. 

A burkolat áthengerlését 30-60 perc után ismételje meg. 

A burkolt felület a burkolást követő 4-6 óráig nem járható. 
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Fontos tudnivalók 

Ne használja a ragasztót +15°C alatti padló- illetve +18°C alatti szobahőmérsékleten. A helyiség 

relatív légnedvessége lehetőleg 40-65%, maximum 75% legyen. 

Hideg időjárás esetén a WAKOL MS 550 PVC- és gumiragasztót fűtött helyiségben, kellő ideig 

temperálja.  

A megadott műszaki jellemzők kb. +20°C és 65% légnedvesség esetén érvényesek.   

 

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú 

évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált 

anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható 

körülmények miatt kizárunk a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt 

megfelelő előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk.  A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, 

valamint a mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással 

készséggel állunk rendelkezésre.  

  

Termékek műszaki adatlapjainak legutóbbi változatát a www.wakol.de honlapon találja. 

 

A 2017.08.28-án kiadott jelen műszaki információ az összes korábbi változat helyébe lép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

http://www.wakol.de/

