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WAKOL Z 715 Snabbspackel 

Teknisk information 

Användningsområde 

Damm-reducerad, spänningsfri, cementbaserad avjämningsmassa för avjämning av 
ojämnheter i skikttjocklekar på 1 – 10 mm outspädd,  på 5-25 mm utspädd under 

• textilgolvbeläggning 

• elastisk golvbeläggning 

• parkett (minsta tjocklek 2 mm) 

• korkgolv 

• högre krav (minsta tjocklek 3 mm) 

inomhus. 

Särskilda egenskaper 

1)  2) 

 

• klarar hjul från skrivbordsstolar från 1 mm 
skikttjocklek 

• kromatfattigt enligt 
REACH 

• klarar tung belastning från 3 mm skikttjocklek • lämpligt med golvvärme 
• kan bearbetas med spackel • självnivellerande 
• pumpbart  
 
1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS R: mycket låg emission 
2)  Emissionsklass enligt fransk lag 

Tekniska data 

Råmaterial: specialcement / konsthartsblandning 

Påförd tjocklek: 1 – 10 mm outspädd, 5 – 25 mm utspädd 

Vattenmängd: oblandad bearbetning upp till 10 mm: 
Cirka 5,75 – 6,0 liter vatten + 25 kg WAKOL Z 715 
Snabbspackel 
utspädd bearbetning upp till 15 mm: 
cirka 5,75 liter vatten + 25 kg WAKOL Z 715 Snabbspackel + 
12 kg sand 0,2 – 0,8 mm 
utspädd bearbetning upp till 25 mm: 
cirka 5,5 liter vatten + 25 kg WAKOL Z 715 Snabbspackel + 
16 kg sand 0 – 3 mm 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 Stauffacher Straße 130 A Via Kennedy 75  ul. Sławęcińska 16, Macierzysz Schutweg 6 

D-66954 A-6841 CH-3014 I-20010 PL-05-850  NL-5145 NP 

Pirmasens  Mäder Bern 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 
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Bearbetningstid: ca 20 minuter 

Kan tidigast beträdas: efter ca 1 – 1,5 timmar 

Klart för golvläggning: upp till 10 mm under textilgolv, PVC/CV-golv och linoleum 
efter cirka 1,5 - 2 timmar, under parkett, gummigolv och kork 
efter cirka 12 timmar, 

 upp till 25 mm under textilgolv, PVC/CV-golv och linoleum 
efter cirka 24 timmar, under parkett, gummigolv och kork efter 
cirka 48 timmar 

Mängd: outspädd cirka 1,5 kg/m²/mm skikttjocklek, 
utspädd cirka 1,0-1,3 kg/m²/mm skikttjocklek. 

Bearbetningstemperatur: ej under + 15 C golv- och rumstemperatur. 

Förvaringstid: 6 månader, förvaras torrt och svalt, uppbrutna säckar ska 
tätas och användas snarast möjligt. 

GISCODE: ZP1 

EMICODE enligt GEV: EC1 PLUS R 

Underlag 

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven i DIN 18356 resp. DIN 18365 . 
Det måste vara ständigt torrt, fast och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande 
ämnen. Ta bort separationsskikt genom mekaniska åtgärder. 

Cementbeläggning, kalciumsulfatbaserad golvmassa, betong och andra absorberande 
underlag med WAKOL D 3040 Primerkoncentrat med vatten utspätt till 1:2 eller med 
WAKOL D 3035 Dispersionsprimer. Observera torktiden för grundstrykningen. 

Ny, väl slipad och standardiserad golvmassa av gjutasfalt kräver ingen primer. Nött och 
dåligt slipad golvmassa som inte är standardiserad gjutasfaltbaserad golvmassa primers 
med WAKOL D 3040 Primerkoncentrat utspätt med vatten till 1:1 eller med WAKOL D 3035 
Dispersionsprimer. 

Hantering 

Rör ut WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad i 6,25 – 6,5 l rent, kallt kranvatten 
i ett rent tillblandningskärl tills blandningen blir slät. Blandarens varvtal får vara max. 600 
varv/min. Låt massan vila i cirka 3 minuter och rör sedan om en kort stund igen. Applicera 
den tillblandade massan jämnt på underlaget i önskad skikttjocklek med putsbräda eller 
spackel. Kontrollera före spacklingsarbetena att det finns en tillräckligt dimensionerad 
kantisolering. Skydda spackelskikt som håller på att härda från direkt solljus och drag. 
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Viktiga anvisningar 

Bearbetas inte i temperatur under + 15 °C. Vid kall väderlek bör WAKOL Z 715 
Snabbspackel i förväg värmas upp till rätt temperatur i ett varmt utrymme. Alla uppgifter 
gäller vid ca 20 s°C och 65 % relativ luftfuktighet. 

Vid spacklingsarbeten över 5 mm skikttjocklek på kalciumsulfatgolvbeläggning ska endast 
WAKOL PU 280 Polyuretanprimer användas. Beakta respektive datablad. 

Tillåten skikttjocklek på gjutasfalt (IC10 och IC15) är max. 5 mm. För större skikttjocklekar 
bör du använda WAKOL A 620 Anhydritavjämningsmassa. För spacklingsarbeten på trägolv 
som är fastskruvat eller fastlimmat i underlaget ska endast WAKOL Z 670 Spackel för trägolv 
eller WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad i kombination med WAKOL AR 150 
Armeringsväv användas. För optimal vidhäftningsförmåga ska WAKOL Z 615 
Avjämningsmassa, damm-reducerad inte slipas innan parketten läggs. 

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på 
test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material 
som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan 
ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna test görs innan arbetet 
påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella 
gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning. 

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com. 

Denna tekniska information per 2013-08-26 ersätter alla föregående versioner. 


