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WAKOL NE 479 
oldószeres kontakt ragasztó 

 

 
 

         
 

Műszaki tájékoztató 

 

 
Felhasználási terület 

Neoprén beltéri kontaktragasztó, homogén PVC, gumi, natúr parafa, linóleum burkolóanyagok 

lépcsőkre ragasztásához, lábazati szegélyek rögzítéséhez szívó és nem szívóképes aljzatokra. 

 

Jellemző tulajdonságok: 

Székgörgőálló, padlófűtéshez is alkalmas 

 

Műszaki információk: 

Alapanyag:   Polikloroprén  

Tisztítás és hígítás:  Wakol RV 105 neoprén hígító 

Felhordási mód: kétoldali felhordáshoz sima vagy finom fogazatú kenőlappal (TKB 

A1), lábazati szegélyhez ecsettel 

Anyagszükséglet: 200-300 g/m2, a kenőlap fogazatától, az aljzattól és a 

burkolóanyag fajtájától függően 

Szellőztetési idő: Kb. 15 perc, a kenőlap fogazatától, az aljzattól és a burkolóanyag 

fajtájától függően 

Fektetési idő:  50 perc 

Tárolási hőmérséklet:  száraz, hűvös helyen, + 5 o C felett 

Tárolási idő:  12 hónap 

GISCODE:  S1 

 

 

Felületek 

Az aljzat és a helyiség klimatikus körülményei feleljenek meg a 18356 DIN (német ipari szabvány) 

követelményeinek. A fogadófelület legyen tartósan száraz, szilárd, ép, repedéstől, 

szennyeződéstől és tapadást gátló anyagoktól mentes. 

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356 szabványban előírtaknak. Az 

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

anyagoktól mentes. 

A burkolatok fektetéséhez sima felület szükséges, ezért a durva felületű aljzatokat alapozni és 

simítani kell. Ügyeljen az alapozók és simítómasszák műszaki tájékoztatóiban foglaltak betartására. 

Öntöttaszfalt felületeken mindig simítóréteg felhordása szükséges. 



                                                 LAURUM PARKETTA ÉS PARAFA KERESKEDÉS 
 

           Bemutatóterem: 1032 Budapest, Kiscelli utca 74. Telefon: (+36-1) 335-0605 

          Raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. „D” épület Telefon: (+36-1) 203-3698 
                                           E-mail: info@laurum.hu      Honlap: www.laurum.hu 

 
2 

 

 

A burkolat hegesztése a következő napon végezhető. 

A leragasztott burkolatot a kivitelezés során és a végleges ragasztási szilárdság kialakulása előtt 

védje a közvetlen napsugárzástól. 

 

 

Felhasználás 

Felhasználás előtt jól keverje fel a ragasztót. Ecsettel vagy fogazott kenőlappal egyenletesen 

hordja fel a ragasztót az aljzatra és a burkolat hátoldalára. A burkolóanyagot a megfelelő 

szellőztetési idő után fektesse le, majd jól préselje le. A burkolat fektetése után korrigálásra nincs 

lehetőség. 

 

Fontos tudnivalók: 

A megadott feldolgozási és száradási idők 20°C-ra és 65% relatív páratartalomra vonatkoznak. 

Ettől eltérő szobahőmérsékleti viszonyok megváltozott időtartamokhoz vezetnek. Ne használja 

+15°C alatt. Hideg időjárás esetén a burkolatot és a ragasztót fűtött helyiségben melegítse fel. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


