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WAKOL Z 675 Masă de șpaclu
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Material de şpăcluit pe bază de ciment pentru compensarea diferenţelor de nivel în grosimi de
strat cuprinse între 1 - 5 mm sub
• Pardoseli textile
• straturi elastice
în zona interioară.

Proprietăţi speciale

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

• fără cromat conform REACH
• adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime a stratului de 1,5 mm
• pot fi raclate
• cu autonivelare
• pot fi pompate

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform DE – UZ 113
3) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze
4) Produse cu conţinut de ciment, fără cromat
5) Corespunde cerinţelor Comunităţii Europene
6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime: Ciment special/amestec de cuarţ cu adaosuri
speciale de material plastic

Compoziţia materialului: Cimenturi speciale
materiale de umplutură minerale
pulberi de polimeri redispersabili
Aditivi

Grosimea de aplicare: neîntins până la 1 - 5 mm



Necesarul de apă: aproximativ 6,0 litri de apă + 25 kg WAKOL Z
675 Masă de şpaclu

Timpul de prelucrare: aproximativ 30 minute
Posibilitatea de acces cu piciorul: după aproximativ 3 ore
Timpul de obţinere a stării pregătite pentru
montare:

grosime a stratului de până la 2 mm după 24
ore
grosime a stratului de până la 5 mm după 48
ore

Durata de depozitare: 6 luni; depozitare într-un loc răcoros şi uscat,
sacii desfăcuţi se vor închide etanş şi conţinutul
se va prelucra cât mai curând posibil

Temperatura de depozitare: nu este sensibil la îngheţ
Clasificarea conform EN 13813: CT-C30-F7

Modul de aplicare şi consumul 8)

Şpaclu sau racletă aproximativ 1,5 kg/m²/mm
8) Consumul depinde de structura suprafeţei şi de capacitatea de absorbţie a suportului.

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
fisuri, impurităţi şi substanţe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin
măsuri mecanice adecvate.
 
Şapele de ciment, şapele de sulfat de calciu, betonul şi celelalte suporturi absorbante se vor
grundui cu concentrat de grund WAKOL D 3040, diluat 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie
WAKOL D 3035. Respectaţi timpii de uscare a grundurilor.
 
Şapele de asfalt turnat noi, presărate cu nisip, nu necesită grunduire. Grunduiţi şapele de
asfalt turnat folosite şi necorespunzător presărate cu nisip (conform normei) cu concentrat de
grund WAKOL D 3040, diluat 1:1 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3035.

Prelucrare

WAKOL Z 675 Masă de şpaclu se amestecă într-un recipient curat de malaxare cu
aproximativ 6,0 l de apă curată, rece, de la reţeaua de alimentare, cu evitarea formării de
bulgări. Turaţia malaxorului trebuie să fie de maximum 600 rot/min. După un timp de maturare
de aproximativ 2 - 3 minute se amestecă din nou pentru scurt timp. Aplicaţi uniform masa
amestecată cu ajutorul mistriei, mistriei de netezire sau racletei, respectând grosimea dorită a
stratului la nivelul substratului. Înainte de începerea lucrărilor de şpăcluire, verificaţi dacă este
disponibilă o bandă laterală cu dimensiuni suficiente.
Feriţi de expunerea directă la soare şi curent de aer stratul de şpăcluire aflat în faza de
formare a prizei.
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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
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www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
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Heiden
Tel. +41 31 9210 755
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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



Protecţia muncii şi mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării şi uscării asiguraţi a ventilare
optimă! A se purta manusi de protectie. Evitaţi consumul de alimente, băuturi şi fumatul pe
parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălaţi imediat cu
apă din abundenţă. Curăţaţi sculele utilizând apă şi săpun imediat după utilizare. Nu permiteţi
pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol.
 
Pentru informaţii pentru persoane alergice, apelaţi +49 (0)6331/8001-311.

Eliminarea ca deşeu

Predaţi la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi
eliminate în stare uscată ca deşeu menajer.

Indicaţii importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C şi temperatura încăperii sub
+18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferinţă între 40 % şi 65 %,
maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C
şi umiditatea relativă a aerului de 50 %.
În caz de climat rece, încălziţi la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.
 
Pe suporturi neabsorbante 2 mm este necesară respectarea grosimii minime a stratului.
 
Pentru aplicarea de mase de şpaclu pe suporturi din lemn fixate prin înşurubare sau lipite
este admisă utilizarea exclusivă a compuşilor de compensare, cu producere scăzută de praf
WAKOL Z 615, compuşilor de compensare WAKOL Z 625 sau a compuşilor de compensare
WAKOL Z 630 în sistemul cu fibre de armare WAKOL AR 114.
 
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.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 12.07.2021, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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