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WAKOL UM 110 Manta de bloqueio
Informação técnica

Área de aplicação

Sub-piso frouxamente colocado com backing descansado para bloquear entrada umidade
residual excessiva.
• Base de cimento com até no máx 5 CM%
• Base de sulfato de cálcio com até no máx. 2 CM%
• tetos de concreto crús com até no máx. 7% em peso
bem como para o desacoplamento de contra pisos não preparados para instalação e para
proteção de pisos existentes para posterior instalação de
• Revestimentos de tufting com base em velo ou segunda base sintética
• pisos tecidos
• pisos de lã tecida
• Revestimentos com design em PVC em tábuas
• Pisos em PVC em rolos ou placas
• Pisos CV
interno.

Propriedades especiais

1) 2)

• impermeável a vapor
• rápido e simples de instalar
• nenhuma limitação de uso com pisos têxteis, PVC ou CV

1) Emissões de acordo com leis Francesas
2) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base: Manta de fibras de vidro aderidas com plástico com
backing rugoso

Entrega: Rolo



Comprimento: 35 m
Largura: 2 m
Espessura: 1.5 mm incl. dobra
Massa por unidade de área: 1,3 kg/m²
Temperatura de estocagem: não sensível a geada

Contra pisos

O contra piso deve ser suficientemente firme e nivelado.
 
Adequado para os seguintes contra pisos: pisos de cimento não aquecidos com no máx 5
CM%, massa de enchimento de sulfato de cálcio não aquecida com no máx 2 CM%, tetos
de concreto bruto não aquecido até max. 7 % em peso (teste de secagem necessário), Pisos
antigos ou novos de linóleo, PVC, CV, granilite, em madeira, cerâmicos e pedras naturais,
superfícies seladas e revestidas, Contrapisos contaminados com agentes de separação
(exceto para contaminação com substâncias que contenham óleo mineral), bem como, se
aprovado pelo departamento de tecnologia de aplicação por escrito, pisos contendo aminato,
placas flexíveis não danificadas e pisos CV que não contenham amianto, e na ausência de
necessidade de remoção direta sob a Diretiva de Amianto.

Uso

Coloque a manta aclimatada sem prendê-la, com as pontas para baixo no contra piso,
mantendo com as faixas na mesma direção em relação à cobertura superior a ser colocada.
As costuras da manta de bloqueio e da cobertura superior devem ter uma sobreposição
de pelo menos 20 cm. Mantenha uma distância de pelo menos 5 mm das paredes e
componentes adjacentes.
 
Use WAKOL MS 245 Montinator ou uma tira de cobertura adequada para prender a manta
em áreas de porta ou outras áreas de passagens.
 
Colocque papel protetor sob as emendas se os revestimentos existentes forem ser mantidos,
para impedir a penetração do adesivo.
 
Quando da colagem do revestimento superior, mantenha em mente que a manta é um contra
piso não absorvente. Adapte seu método de acordo (por exemplo. Adesivo quando instalação
de pisos espessos). Os seguintes produtos WAKOL são adequados:
 
Revestimentos em PVC / CV, revestimentos
com design em PVC:

WAKOL D 3125 Adesivo para piso LVT
WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3320 Adesivo para PVC
WAKOL PU 270 Adhesivo de Poliuretano

Pisos têxteis permeáveis ao vapor: WAKOL D 3360 VersaTack
WAKOL D 3240 Colleo
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Importante

Processamento não abaixo da temperatura do piso de +15 ° C e temperatura ambiente de
+18 ° C, assim como umidade ambiente preferencialmente entre 40 % e 65 %, máximo de 75
%. Todas informações são baseadas em 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.
 
Evite costuras de cabeça quando instalar WAKOL UM 110Manta de bloqueio. Não use em
contra pisos contaminados com substâncias contendo óleos minerais.
 
Revestimentos com design em PVC só podem ser colocados em tábuas e girados de 90° em
relação ao sentido de colocação da WAKOL UM 110 Manta de bloqueio.
 
Em áreas internas ou outras passagens, fixe a manta de bloqueio, se necessário com
WAKOL MS 245 Montinator ou uma faixa de cobertura adequada.
 
Coloque papel de proteção sob as costuras se os revestimentos existentes forem mantidos,
para evitar contaminação do contrapiso. Quando a manta é colocada em pisos antigos com
juntas, o padrão de juntas pode aparecer através de coberturas finas após o uso intensivo. Ao
colocar em contra pisos úmidos, providencie ventilação traseira suficiente através de rodapés
de ventilação especiais, por exemplo.
 
As propriedades asseguradas da cobertura superior (por exemplo, características de
indentação) podem mudar quando combinadas com WAKOL UM 110Manta de bloqueio.
A adequação para cadeiras de rodas é garantida se o próprio revestimento superior for
adequado para rodízios de cadeira, conforme DIN EN 425 (revestimento elástico) ou DIN EN
985 (revestimento têxtil).
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 08.02.2021 substitui todas versões anteriores.
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