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WAKOL PS 205  
betonvarró 

 
 

                 
 

Műszaki információk 

Felhasználási terület 

Gyorsan kikeményedő két komponensű, módosított polimer szilikát gyanta  

• betonrepedések javítására, 

• szegezett panelek, fémlemezek, szintetikus vagy természetes kövek ragasztására 

nedvszívó és nem nedvszívó aljzaton, beltérben. 

 

Jellemző tulajdonságok 

• görgősszékálló 

• padlófűtésnél is alkalmazható 

• a TRGS 610 szerint oldószermentes 

• nem igényel keverőszár alkalmazását  

• nagyon kiadós 

• alig érezhető szag 

 

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

károsanyag kibocsátású 

 

Műszaki adatok 

Alapanyag: módosított polimer szilikát gyanta 

Keverési arány: 1 : 1 mennyiségben 

Hőmérséklet:     15°C  20°C  25°C  30°C 

Bedolgozási idő:   kb. 13 perc kb. 10 perc kb. 8 perc kb. 7 perc 

Kikeményedési idő:   kb. 40 perc kb. 30 perc kb. 22 perc kb. 18 perc 

Felhasználási mód: repedésekhez a tubus kis lyukú adagolójával, ragasztási 

munkához fogazott kenőlemezzel dolgozzon. A kenőlemez 

fogazata a ragasztani kívánt anyagok tulajdonságától 

függ. 

Anyagszükséglet: a javítási munka kiterjedésének függvényében, ragasztási 

munka esetében kb. 200 - 300 g/m² 

Tisztítás és hígítás:   WAKOL RT 5960 tisztító kendő, száradás előtt 

Tárolási hőmérséklet:   száraz, hűvös helyen, legalább + 10°C-on 

Tárolási idő:   12 hónap szobahőmérsékleten 

GISCODE:    nem alkalmazható 
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Aljzat 

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356, vagy 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 

 

 

Felhasználás 

Repedések javítása: a repedéseket, réseket szélesítse ki majd tisztítsa is ki. Nagyobb repedések 

esetén, különösen, ha ezek az esztrichrétegen túl is haladtak, vagdossa be keresztirányban 30 – 

50 cm-ként és a hullámos összekötő lemezekkel szorosan kapcsolja össze a felületeket. 

Öntse a Wakol PS 205 folyékony gyanta B komponensét az A komponens flakonjába. Alaposan 

zárja le a flakont, kb. 15 másodpercig erőteljesen rázza össze őket, míg a benne lévő folyadék 

egységes színűvé válik. Ezután késsel vágja le a ragasztó tubus adagolóját. 

 

Az összekevert ragasztót ezután öntse a hézagokba és töltse fel azt. Kikeményedés előtt a felület 

Wakol S 28 kvarchomokkal megszórható. 

 

Ragasztási munka: hordja fel a jól összerázott Wakol PS 205 folyékony gyantát fogazott 

kenőlemezzel a felületre, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. Olyan fogazott kenőlemezt 

válasszon, amivel teljesen befedheti ragasztóval az anyag hátoldalát. Illessze össze azonnal a 

beragasztózott anyagot és erőteljesen nyomja le. A kötés során, a ragasztott anyagoknak 

egymáshoz erősen kell kapcsolódniuk, ha szükséges, súlyozzuk le őket megfelelő 

segédeszközökkel. 

 

A folyékony gyanta pépes állaga kívánatos a ragasztási munkához. Ebben az esetben rövid ideig 

hagyja állni a már összekevert WAKOL PS 205 folyékony gyantát. Pár percen belül megnövekszik 

a viszkozitása és eléri a ragasztáshoz szükséges optimális állagot. 

 

Fontos tudnivalók: 

Ne használja 10 °C alatti hőmérséklet esetén. Hűvös idő esetén kellő ideig melegítse a WAKOL PS 

205 folyékony gyantát.  

Soha ne tömítse ki a tágulási hézagokat az építési helyszínen.   

 

 

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, 2012. július 3-i műszaki adatlap kiadásával az összes előző érvényét vesztette. 

 

 

        


