
Błyskawicznie do celu!

WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa

Szybko – jednoskładnikowa: bez mieszania

Szybciej – błyskawiczna gruntówka do jastrychów anhydrytowych
Najszybciej – najszybsza na rynku izolacja przeciwwilgociowa

Prosto – w systemie bez posypywania piaskiem 

Ekonomicznie – kompletne ułożenie podłogi w ciągu jednego dnia
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WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa –  
najszybsze rozwiązanie problemu

Jednoskładnikowa gruntówka poliuretanowa

100 % substancji aktywnej ·

Bezwodna i bezrozpuszczalnikowa ·

Zerowa emisja: EMICODE EC1 R, GISCODE RU1 ·

Bezzapachowa ·

Uniwersalne zastosowanie

Blokuje wilgoć w jastrychu cementowym, betonie i innych  ·
odpornych na wilgoć podłożach

Wzmacnia osłabione powierzchnie jastrychu i wiąże  ·
pozostałości starych klejów

Gruntuje także jastrychy anhydrytowe i nie tylko ·

Blokuje interakcję ze starymi klejami ·

Prosta i ekonomiczna

WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa jest jednoskładni-
kowa, a zatem gotowa do natychmiastowego użycia. Można  
zaoszczędzić czas potrzebny do mieszania tradycyjnych dwu-
składnikowych gruntówek i wyeliminować tym samym błędy 
związane z koniecznością mieszania składników. Po użyciu 
pojemnik można zamknąć a niewykorzystaną zawartość użyć na 
innej budowie. To wielka zaleta – za niewykorzystane resztki nie 
trzeba płacić i nie trzeba ich utylizować.

Błyskawiczna praca 

Dalsza praca możliwa jest już po 40-50 minutach od nałożenia 
gruntówki. Umożliwia to błyskawiczną pracę nawet na najtrud-
niejszych budowach.

Niezawodne i szybkie blokowanie wilgoci

Dwie warstwy WAKOL PU 280 Gruntówki poliuretanowej  
na czystej powierzchni betonu lub jastrychu trwale blokują 
wilgoć kapilarną – i to do 6 % CM! Oznacza to olbrzymią rezer-
wę bezpieczeństwa w porównaniu z większością gruntówek 

dwuskładnikowych blokujących wilgoć maksymalnie tylko do  
4 % CM. Ponadto WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa 
może być stosowana przy klejeniu parkietu na jastrychach z 
ogrzewaniem podłogowym – tu wilgotność może wynosić do 
3 % CM.
Przy czasie schnięcia wynoszącym 40-50 minut na warstwę,  
izolację przeciwwilgociową można zakończyć przed południem. 
Dalsza praca możliwa jest jeszcze tego samego dnia – i to bez 
posypywania powierzchni piaskiem: parkiet lub wykładzinę 
można kleić bezpośrednio klejem poliuretanowym lub po zasto-
sowaniu „mostka szczepnego“ można wylać masę wyrównawczą.  
O dalsze szczegóły prosimy pytać przedstawiciela firmy Wakol.

Błyskawiczne gruntowanie jastrychów

Tak samo szybko przebiega gruntowanie. Już po 40-50 minutach 
można pracować dalej – nawet na jastrychach anhydrytowych. 
Dodatkowo osłabione powierzchnie jastrychu zostają wzmocnio-
ne i można na nich układać parkiet. Szybciej już nie można!

Nowe możliwości i większa opłacalność

Przy zużyciu 100-150 g/m²/warstwa WAKOL PU 280 Gruntówka 
poliuretanowa jest wyjątkowo opłacalna. Brak konieczności  
wielokrotnych dojazdów na budowę to dodatkowa oszczędność.  
Teraz można realizować zlecenia również na oddalonych  
budowach a harmonogram prac będzie mniej napięty.
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Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Heroldów 6
PL-01-991 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 834 03 33
Fax +48 (0) 22 569 99 17
www.loba-wakol.pl

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001 131
Fax +49 (0) 6331 8001 890
www.wakol.com


