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WAKOL S 28 Areia de extensão
Informação técnica

Área de aplicação

Areia lavada e recozida com granulometria irregular de 0,2-0,8 mm para polvilhar em primers
reativos e adesivos e WAKOL PS 205 Resina
 

Dados técnicos

Matéria-prima base: Areia moída especial
Tamanho do grão: 0,2 até 0,8 mm
Consumo: dependendo da planicidade da superfície

aprox. 500-1000 g/m²
Temperatura de estocagem: seco

não sensível a geada
Tempo de estocagem: indefinidamente em uma embalagem bem vedada
GISCODE: não aplicável

 

Uso

Espalhe a areia WAKOL S 28 Areia de extensão reativa ou adesivo ainda fresco. Use
areia suficiente para evitar que a areia afunde na primeira demão, mas sim fique retida na
superfície - tornando-a rugosa.
 
Uma vez que o primer ou adesivo tenha sido completamente seco, remova qualquer excesso
ou areia solta com uma vassoura de cerdas duras. Aspirar a superfície com um aspirador
industrial adequado antes de realizar um trabalho posterior.
   

Importante

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



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 28.09.2021 substitui todas versões anteriores.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


