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WAKOL D 965  
fixáló 

 
 

                            
 

Műszaki információk 

Felhasználási terület 

Diszperziós fixáló burkolatok csúszásgátló rögzítéséhez, mint 

• modulszőnyeg lapok bitumen vagy filc hátoldallal, 

• modulszőnyeg PVC vagy poliuretán hátoldallal 

alkalmazható még: 

WAKOL AR 150 aljzaterősítő hálóhoz nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton, beltérben. 

 

Jellemző tulajdonságok 

• görgősszékállópadlófűtésnél is alkalmazható 

• a TRGS 610 szerint oldószermentes 

 

1) a GEV követelményei alapján az EMICODE EC1 Plus osztályba sorolva: nagyon csekély 

károsanyag kibocsátású 

2) A RAL-UZ 113 szerint a csekély károsanyag kibocsátású burkolási segédanyagokra vonatkozó 

Blue Angel jelöléssel ellátva  

3) Emissziós értékek a francia előírások szerint 

 

 

Műszaki adatok 

Alapanyag: vízbázisú (diszperziós) keverék 

Anyagösszetétel: poliakrilát diszperzió szerves színezőanyagok, nedvesítő 

anyag, habzásgátló és penészedést gátló adalék, víz 

Szellőzési idő:     kb. 30 – 60 perc 

Nyitott idő:    kb. 24 óra száradás után 

Tisztítás:    a fixáló száradása előtt vízzel 

Tárolási idő:    szobahőmérsékleten 12 hónap 

Tárolási hőmérséklet:   fagyveszélyes, legalább + 5°C 

GISCODE:    D1 

EMICODE a GEV szerint:  EC1 PLUS 
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Anyagszükséget: nem nedvszívó felület esetén: WAKOL hengerrel vagy 

szivacshengerrel: kb. 80 – 100g/m2 

nedvszívó felület esetén: WAKOL hengerrel vagy rövidszőrű 

velúr hengerrel: kb. 120 – 150g/m2 

 

(az anyagszükséglet függ a felület struktúrájától és nedvszívó képességétől) 

 

 

Aljzat 

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az 

aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől, valamint tapadást gátló 

anyagoktól mentes. A felületen lévő tapadásgátló rétegeket mechanikai úton távolítsa el 

 

Modulszőnyeg lapok fixálásához teljesen sima felület szükséges; érdes, durva felület esetén 

végezzen alapozást és aljzatkiegyenlítést. Kérjük, vegye figyelembe az alapozókra és 

aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó technikai információkat. 

Régi burkolatoknak teljes felületen, szilárdan kell kapcsolódniuk az aljzathoz (altalajhoz), felületük 

viasztól és ápolószertől mentesnek és tisztának kell lennie. 

 

 

Felhasználás 

A fixáló diszperziót alaposan keverje fel használat előtt. Hordja fel egyenletesen a felületre, WAKOL 

henger, szivacs vagy velúr hengerrel, ügyelve a buborékképződés megakadályozására. Álpadló 

előkészítése esetén győződjön meg arról, hogy a táblák közé nem folyik be az anyag. A hézagok 

lezárásához használjon ragasztószalagot. 

A szőnyeglapok elhelyezése a ragasztóanyag átlátszóvá válása után kezdhető el. 

Határozottan dörzsölje át a burkolóanyagot, majd rövid idő elteltével ezt ismételje meg. 

WAKOL AR 150 felületerősítő háló használata esetén a kövesse a műszaki adatlapon előírtakat. 

Vezetőképes burkolat esetén a WAKOL D 965 fixálót keverje össze WAKOL DL 352 vezetőképes 

diszperzióval, 4:1 arányban. 

 

 

Felbontás és ismételt burkolás: 

A szőnyegpadló lapok fektetése és visszaszedése több alkalommal ismételhető. A szőnyeglapokat 

felbontáshoz a széleknél lazítsa meg, majd húzza fel. 

 

 

Munka- és környezetvédelem: 

Tartsa távol gyermekektől. A felhordás és a száradás ideje alatt megfelelő szellőzést kell biztosítani. 

Étel, ital fogyasztása, valamint a dohányzás a munkafolyamat közben nem megengedett. Viseljen 

munkavédelmi kesztyűt. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal vízzel mossa le az érintkező 

felületet. A használt eszközöket a használat után szappanos vízzel azonnal tisztítsa meg. Ne öntse 

a megmaradt terméket csatornába, élővízbe vagy a földre. 

A termék izocianátot tartalmaz. Allergiás tünetek esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

 

 

Hulladék elhelyezés: 

Csak az üres vödör alkalmas újrafeldolgozásra. A száraz maradványokat helyezze háztartási 

hulladéktárolóba. 
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Fontos tudnivalók: 

Ne használja 15 °C alatti hőmérséklet esetén. Hűvös idő esetén kellő ideig melegítse a WAKOL D 

965 fixálót. Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes. 

Hajóépítés esetén a maximálisan felhasználható mennyiség: 165g/m². 

 

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú 

évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált 

anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható 

körülmények kizárnak a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő 

előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk. A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a 

mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk 

rendelkezésre. 

 

A legutóbbi műszaki adatlapokat a www.wakol.com honlapon megtalálja. 

 

A jelen, 2015. április 07-i műszaki adatlap kiadásával az összes előző érvényét vesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


