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WAKOL PU 272 Adhesivo para césped artificial
Informação técnica

Área de aplicação

bicomponente, cola PU verde para aplicação de grama sintética em
• fita de junção em poliéster
• contrapisos absorventes e não absorventes
• úmidos, mas com superfície seca ou com contrapiso com drenagem
em áreas externas.

Propriedades especiais

1)

1) Não aplicável devido as características de emissões seram substancialmente melhores do que em GISCODE S 0.5

Dados técnicos

Matéria-prima base: Poliuretano
Razão de mistura: 10,7 partes por peso, componente A, + 1 partes por peso,

componente B
Tempo de aeração: nenhum
Tempo aberto: aprox. 90 minutos
Tempo de uso: aprox. 80 minutos
Tempo de "setting"/firmeza: aprox. 24 horas
Temperatura durante o uso: +10 °C até +35 °C
Agente de limpeza: WAKOL RT 5960 Pano de limpeza antes que a cola se

assente
Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem: não sensível a geada



Aplicação e consumo 2)

TKB B2 850 -1050 g/m² Em toda a superfície ou na área da junta
(toda a superfície sobre a área de junção)

 
2) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contrapiso com drenagem deve adequar-se ao uso previsto e estar plano, fixo e livre de
fissuras, impurezas ou resíduos de cola. O contrapiso e o revestimento devem estar com a
superfície seca.
 

Uso

Despeje conteúdo do recipiente do endurecedor para o recipiente da resina e misture
intensamente ambos os componentes com um implemento de agitação adequado por pelo
menos 3 minutos até que uma cor uniforme seja atingida.
 
A aplicação da cola ocorre de maneira uniforme, com espátula dentada, para evitar a
formação de bolhas. Aplicar o revestimento e pressionar bem, colocando peso sobre
os cantos mais difíceis até a fixação. Observar se a parte de trás do revestimento está
suficientemente úmida.
 
As áreas estabelecidas não devem ser pisadas durante as primeiras 4 a 6 horas.
 
Após 24 - 48 horas, a fixação máxima é atingida e a cola pode ser exposta à carga total.
 
Limpe as ferramentas usando o WAKOL RT 5960 pano de limpeza imediatamente após o
uso. Depois de ter definido completamente, o adesivo só pode ser removido pela máquina.
 

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de
+18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é
baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.
 
No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.
    
Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são
baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão.
A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além
de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós
recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações
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dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio
técnico.
 
Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em
www.wakol.com.
 
Essa informação técnica de 29.09.2021 substitui todas versões anteriores.
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