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WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer 

Technische Informatie 

Toepassingsgebied 

Sneldrogende, spanningsarme cement dekvloer voor laagdiktes van 20 - 60 mm voor 

• het verbeteren en saneren van problemen in cement dekvloeren 

• het maken van compositievloeren (vloerdikte minstens 20 mm) 

• het maken van vloeren op scheidingslaag (vloerdikte minstens 35 mm) 

• het maken van vloeren op isolatielaag (vloerdikte minstens 35 mm) 

binnenshuis. 

Bijzondere Eigenschappen 

1)  2) 

 

 

 

• na 3 uur bagaanbaar • chromaatarm volgens REACH  

• na 24 uur geschikt voor de installatie van 
vloerbedekkingen en parket 

• geschikt voor het plaatsen van vloeren 
met geïntegreerde vloerverwarming 

 

 
1)   volgens de criteria van de GEV ingedeeld in de EMICODE-Klasse EC1 PLUS R: zeer emissiearm 
2)  emissieklasse volgens Frans recht 

Technische gegevens 

Grondstofbasis: Speciale cement/kwartsmenging met speciale 
 kunststoftoevoegingen 

Opbrengen: 20 - 60 mm in één bewerking 

Waterverbuik:  ca. 1,8 liter water + 25 kg WAKOL  Z 560 Sneldrogende 
dekvloer 

Verwerkingstijd: ca. 60 minuten 

Begaanbaarheid: na ca. 3 uur 

Egaliseerbaar: na 3 - 4 uur 

Gereed voor installatie:  na 24 uur 

Houdbaarheid:  6 maanden, koel en droog opslaan, aangebroken zakken 
goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken 

Classificatie conform EN 13813: CT-C35-F6 

GISCODE: ZP1 

EMICODE volgens GEV: EC1 PLUS R 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wakol GmbH  Wakol GmbH Wakol Adhesa AG/SA Wakol Foreco srl  Loba-Wakol Polska Sp.z o.o. Lecol Chemie B.V. 

Bottenbacher Straße 30 Industriestraße 5 Schützengasse 28 Via Kennedy 75  ul. Sławęcińska 16, Macierzysz Schutweg 6 

D-66954 A-6841 CH-9410 I-20010 PL-05-850  NL-5145 NP 

Pirmasens  Mäder Heiden Marcallo con Casone Ożarów Mazowiecki Waalwijk 

Tel. +49 6331 8001 131  Tel. +43 5523 64 700 Tel. +41 31 9210 755  Tel. +39 02 9761 939 Tel. +48 22 436 24 20 Tel. +31 416 566 540 

Fax +49 6331 8001 890 Fax +43 5523 64 700 64 Fax +41 31 9212 968 Fax +39 02 97 253 021 Fax +48 22 436 24 21 Fax +31 416 566 531 

www.wakol.com www.wakol.at www.wakoladhesa.ch www.wakolforeco.it www.loba-wakol.pl www.lecol.nl 

 

 

 

P:\TI-GUELTIG\TI Bau\niederländisch\5051NL0100 0717 WAKOL Z 560.docx Seite 2 von 3 

 
 
 
 
 

F
3
1
T

B
N

L
, 
R

3
, 

0
3
/0

7
/2

0
1
7
 

Verwerking en verbruik3): 
 

Troffel, 
gladstrijker 

ca. 1,85 kg/m²/mm 

 
3) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigend vermogen van de ondervloer 

Ondervloeren 

Dient te voldoen aan DIN 18356 of DIN 18365. De ondergrond moet blijvend droog, 
vormvast zijn, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan 
de hechting. Scheidingslagen kunnen door geschikte mechanische maatregelen worden 
verwijderd. 

Voor de uitvoering van de vloer gelden de desbetreffende normen DIN 18560 en DIN 18353. 

Isolatielagen moeten voor het gebruik onder de dekvloeren aangbracht zijn. 

Bij de vervaardiging van composietvloeren moet de ondergrond voorbehandeld worden. 
Hiervoor een deel WAKOL  Z 560 Sneldrogende dekvloer met WAKOL D 3040 Voorstrijk 
concentraat mengen en met een borstel of kwast op de ondergrond aanbrengen. Het 
inbrengen van de dekvloerk moet binnen 45 min. in de verse specie gebeuren, reeds 
gedroogde oppervlakken nabewerken. 

Bij reparaties de flanken van de oude dekvloer zoals hiervoor beschreven voorbehandelen 
en WAKOL  Z 560 Sneldrogende dekvloer aan de verse specie toevoegen. 

Gebruiksaanwijzing 

WAKOL  Z 560 Sneldrogende dekvloer in een schone mengbak met ca. 1,8 l helder, koud 
leidingwater per kg poeder klontervrij tot het bereiken van een aardvochtige consistentie 
aanlengen. Toerental van het mengapparaat max. 600 t/min. De verwerking kan ook met 
gebruikelijke cementmengers, meng- en transportmachines of in de dwangmixer gebeuren. 

Schijnvoegen of uitzetvoegen zoals bij gewone dekvloeren aanbrengen (maximale lengte > 8 
m, maximale zijdeverhouding 1:2, maximale vlakgrootte 60 m² of 40 m² met een 
geïntegreerde vloerverwarming). 

WAKOL  Z 560 Sneldrogende dekvloer kan tot 60 mm in één bewerking worden 
aangebracht. Na het verdichten kan direct een verdere opbouw tot 60 mm plaatsvinden, die 
dan eveneens verdicht dient te worden. De dekvloer tussen de lagen niet laten drogen, als 
alternatief moet zoals hierboven beschreven de ondergrond worden voorbehandeld. 

De uithardende dekvloer tegen direct zonlicht en tocht beschermen. 

Dekvloer aansluitingen of deelvlakken op scheidingslaag of op isolatielaag na het drogen 
dwars insnijden, anker plaatsen en met WAKOL PS 205 Giethars verbinden. 

Bij het gebruik van WAKOL  Z 560 Sneldrogende dekvloer in combinatie met 
warmwatervloerverwarmingen kan het opwarmen al 3 dagen na het inbrengen plaatsvinden. 
Hiervoor een voorlooptemperatuur 25 °C gedurende 3 dagen aanhouden en vervolgens nog 
eens 4 dagen met maximale voorlooptemperatuur (max. 65 °C) verwarmen. 
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Belangrijke informatie 

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en 
luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %. 
Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. 

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 65 %. 

Het bepalen van de restvochtigheid is alleen met het CM-toestel mogelijk. Het aflezen van de 
waarde gebeurt ca. 1 minuut na het breken van de carbidampul. Door chemisch gebonden 
water vindt een verdere stijging van de meetwaarde plaats. Alternatief kan ook na ca. 20 
min. de weergegeven waarde met 1,5 CM% naar beneden worden gecorrigeerd. 

De preparatie is voltooid als de restvochtigheid van de vloer ≤ 2 CM% bedraagt. 

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn 
gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking 
en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. 
In geval van twijfel adviseren wij u daarom  om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige 
garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de 
kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de 
leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de 
technische merkbladen in acht te worden genomen. 

De actuele technische merkbladen vindt u op onze website www.wakol.de. 

Met het verschijnen van deze uitgave van 03.07.2017 verliezen alle voorgaande versies hun 
geldigheid. 

 


