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WAKOL AR 115 Plasa armare sapa
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Ţesătură din fibre de sticlă pentru armarea materialelor de şpăcluit Wakol cu autonivelare sau
şapă subţire pentru utilizarea la
• Suporturi fisurate şi uşor oscilante cu o lăţime a fisurii de max. 3 mm
• Suporturi minerale vechi
• Suporturi din lemn
• Ruperi ale şapelor
• Suporturi mixte
în zona interioară.

Proprietăţi speciale

1) 2) 3)

• manevrare uşoară
• Îmbinarea fibrelor se desprinde la reşpăcluire
• Fibre rezistente la întindere
• Acoperă fisuri de până la 3 mm

1) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze
2) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
3) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Material: Ţesătură din fibre de sticlă
Forma de livrare: Rolă
Lungimea: 100 m
Lăţimea: 0,9 m
Greutatea pe unitatea de suprafaţă: aproximativ 120 g/m²
Temperatura de depozitare: nu este sensibil la îngheţ



Durata de depozitare: nelimitat

Suporturi

Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără impurităţi şi substanţe care
împiedică lipirea. Duşumelele din lemn trebuie să fie fixate şi aerisite.

Prelucrare

Grunduiţi suporturi corespunzător structurii suprafeţei cu WAKOL D 3040 Amorsă universală
concentrată (respectaţi raportul de amestec), respectiv WAKOL D 3035 Amorsă sub şapă
sau cu răşină reactivă, de exemplu, WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică şi WAKOL D 3045
Amorsă specială.
Respectaţi timpii de uscare a grundurilor.
Trataţi preliminar fisurile cu lăţimea de peste 3 mm sau rosturile cu WAKOL AR 116 Plasă de
armare. Pentru detalii, consultaţi informaţiile tehnice pentru WAKOL AR 116 Plasă de armare.
Pentru duşumelele din lemn şi plăcile din material lemnos, recomandăm rosturile cu material
de umplere Wakol amestecate de preferinţă cu WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă, pentru a
împiedica alunecarea materialului de şpăcluit.
 
Aşezaţi plasa de armare WAKOL AR 115 pe suportul pregătit, tăiaţi-o cu foarfeca sau cu
cuţitul şi lăsaţi-o să se suprapună peste îmbinările fâşiei cu cel puţin 1 cm. Prindeţi rosturile
marginale şi, dacă este necesar, aşezaţi benzi perimetrale.
Apoi, reşpăcluiţi cu materiale de şpăcluit Wakol cu autonivelare sau cu şapă subţire cu o
grosime a stratului de minimum 5 mm. Prelucraţi stratul de nivelare încă proaspăt cu rola cu
ţepi, pentru a desprinde fibrele şi a le distribui în materialul de şpăcluit.
Respectaţi timpul de uscare a materialului de şpăcluit.

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.
 
În funcţie de suport sau de stratul superior, pot fi necesare grosimi mai mari ale stratului până
când se obţine o suprafaţă pregătită pentru acoperire.
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.
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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



Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 02.07.2021, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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