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WAKOL PS 205 Rasina pentru reparatii
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Răşină pe bază de silicaţi, cu două componente, cu întărire rapidă, modificată pe bază de
polimeri
• pentru reabilitarea de fisuri în şape
• pentru lipirea de plinte fixate cu ajutorul cuielor, a profilurilor metalice şi a pietrei artificiale,

respectiv naturale
pe substraturi absorbante şi neabsorbante în zona interioară.

Proprietăţi speciale

1) 2) 3) 4) 5)

• fără solvenţi, corespunzător definiţiei din TRGS 610
• nu este necesară nicio unealtă de amestecare
• miros propriu aproape insesizabil

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
2) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze
3) Inutilizabil, deoarece comportamentul la emisii este semnificativ mai bun comparativ cu GISCODE S 0,5
4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime: răşină pe bază de silicaţi cu polimeri modificaţi
Raportul de amestec: 1 : 1 părţi volumice

Temperatura: 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C
Timpul de
prelucrare:

aproximativ 13
min.

aproximativ 10
min.

aproximativ 8 min. aproximativ 7 min.

Timpul de întărire: aproximativ 40
min.

aproximativ 30
min.

aproximativ 22
min.

aproximativ 18
min.

Modul de aplicare: cu ajutaj de pulverizare pentru fisuri şi rosturi aparente



cu şpaclu zimţat pentru lucrări de lipire
Zimţii variază în funcţie de conformaţia materialelor de lipit.

Consumul: în funcţie de volumul lucrărilor de reparaţii
Agent de curăţare: Lavete pentru curăţare WAKOL RT 5960 în stare proaspătă
Temperatura de depozitare: depozitare într-un loc răcoros

însă nu sub +10 ° C
Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii
GISCODE: inutilizabil

Suporturi

Suportul, precum şi condiţiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerinţelor din
normele şi normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără
impurităţi şi substanţe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri
mecanice adecvate.

Prelucrare

Repararea fisurilor de la nivelul şapelor: Fisurile din şapă sunt extinse în formă de pană şi
sunt curăţate de praf. În cazul fisurilor de dimensiuni mai ridicate, în special, în măsura în care
acestea parcurg întreaga şapă, vor fi realizate în mod suplimentar, la distanţa de 30 - 50 cm,
secţiuni transversale şi elemente de fixare a arborilor, pentru a asigura îmbinarea prin contact
a secţiunilor de şapă.
Componenta B a răşinii pentru reparaţii WAKOL PS 205 se toarnă în sticlă cu componenta
A. După închiderea sticlei, aceasta se agită cu putere timp de minimum 15 secunde până
când se obţine o culoare uniformă şi nu mai există striaţii. Scurtaţi cu un cuţit vârful ajutajul de
pulverizare.
 
Răşina pentru reparaţii amestecată este turnată în rosturi, iar suprafaţa este netezită. Înainte
de întărire este necesară dispersarea de cuarţos WAKOL S 28 pe suprafaţă.
 
Lucrările de lipire: Aplicaţi răşina pentru reparaţii WAKOL PS 205 cu ajutorul unui şpaclu
zimţat corespunzător pe substrat pentru a evita formarea de cuiburi de adeziv. Alegeţi un
şpaclu zimţat astfel încât secţiunea posterioară a materialelor care urmează să fie lipite să fie
acoperită integral. Îmbinaţi şi presaţi corespunzător imediat componentele prevăzute pentru
lipire. Materialele lipite trebuie menţinute în contact pe parcursul procesului de întărire şi, dacă
este necesar, trebuie să fie
 
Pentru lucrările de lipire ar putea fi necesară o consistenţă păstoasă a răşinii pentru reparaţii.
În acest caz, răşina pentru reparaţii WAKOL PS 205 trebuie lăsată să acţioneze doar pentru
o durată redusă de timp. În numai câteva minute se înregistrează o creştere a vâscozităţii, iar
aceasta atinge o consistenţă optimă pentru efectuarea lucrării de lipire.
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Indicaţii importante

Nu este permisă prelucrarea la temperaturi mai mici de +15 °C şi se impune respectarea
temperaturii minime de depozitare de +10 °C. În caz de climat rece, încălziţi la timp toate
materialele de montare în încăperea încălzită.
 
Nu este permisă în nicio situaţie acoperirea la nivelul şantierului a rosturilor de dilataţie.
Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
 
Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 04.11.2019, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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