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WAKOL Z 615 
porzáscsökkentett aljzatkiegyenlítő 

 

 
 

                     
 

Műszaki információk 

Porzáscsökkentett, cement kötőanyagú feszültségszegény aljzatkiegyenlítő, az aljzat 

egyenetlenségeinek kijavítására, 1-10 mm rétegvastagságban, amely textil, rugalmas (elasztikus) 

burkolatok, parafa padlók esetén akár 10-30 mm-ig növelhető. Parketta alatt és nagyobb 

igénybevételek alatt 2 mm vastagságtól alkalmazható.  

 

 

Jellemző tulajdonságok 

• görgősszékálló, 1mm vastagságtól  

• a REACH szerint alacsony kromát tartalom  

• padlófűtésnél is alkalmazható 

• simító lemezzel is eldolgozható 

• szivattyúzható3mm rétegvastagságtól esetén nagy igénybevételre is alkalmas 

• önterülő 

 

* alkalmazását engedélyezték a hajóépítésben 

** a GEV követelményei szerint az Emicode EC1 Plus R osztályba sorolva: nagyon csekély káros 

anyag kibocsátás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Műszaki adatok 

Alapanyag: különleges cement/kvarc keverék, műgyanta 

adalékanyagokkal 

Rétegvastagság: 1-10 mm, növelhető 10-30 mm vastagságig 

Keverési arány  

- 10 mm vastagságig:  kb. 6,25 - 6,5 liter víz + 25 kg Wakol Z 615 

- megnövelt, 10-30 mm vastagságig:  kb. 6,5 - 6,75 liter víz + 25 kg Wakol Z 615 + 16 kg 0-3 mm 

homok 

Nyitott idő:     kb. 30 perc 

Járhatóság:     kb. 2 óra elteltével 
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Burkolható:     3mm rétegvastagságig 12 óra elteltével;  

5mm rétegvastagságig 24 óra elteltével;  

10mm rétegvastagságig 48 óra elteltével;  

15mm rétegvastagságig 72 óra elteltével;  

30mm rétegvastagságig 6 nap elteltével 

Anyagszükséget:   kb. 1,5 kg/m²/mm 

     kb. 1,0 kg/m²/mm megnövelt vastagság esetén 

Feldolgozási hőmérséklet:  az aljzat és szoba hőmérséklete nem lehet +15°C alatt 

Tárolási idő:    6 hónap; száraz, hűvös helyen  

GISCODE:    ZP1 

EMICODE a GEV szerint:  EC1 PLUS R 

 

 

Aljzat 

Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18356, vagy a 18365 szabványokban 

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 

Cementesztrich, aljzatbeton és más nedvszívó aljzatok előkészítésére 1:2 arányban vízzel hígított 

D 3040 alapozó koncentrátum, vagy WAKOL D 3035 diszperziós alapozót használjon.  

Kalcium-szulfát esztrichen a gyártói előírás, illetve az érvényes szabványok és előírások szerint 

mechanikai előkészítés és alapos porszívózás szükséges, majd 1:2 arányban vízzel hígított WAKOL 

D 3074 alapozó koncentrátumot vagy WAKOL D 3073 univerzális alapozót használjon. Az alapozót 

24 óráig hagyja száradni. 

Új, homokkal megfelelően beszórt szabványos öntöttaszfalt esztrichet nem kell alapozni. Viszont az 

elhasznált, rosszul csiszolt aszfalt betont, akárcsak a vízálló ragasztó maradványokat tartalmazó 

régi aljzatot, szabvány szerint WAKOL D 3040 alapozó koncentrátummal, 1:1 arányban vízzel 

hígítva, vagy WAKOL D 3035 diszperziós alapozóval szükséges alapozni. Régi és rosszul beszórt, 

szabványnak megfelelő öntöttaszfalt esztrichet valamint szilárdan tapadó vízálló ragasztó 

maradványaival szennyezett régi aljzatot, 1:1 arányban vízzel hígított WAKOL D 3074 alapozó 

koncentrátummal, vagy WAKOL D 3073 univerzális alapozóval kezeljen. 

 

 

Felhasználás 

Keverjük össze a WAKOL Z 615 aljzatkiegyenlítőt tiszta keverőedényben, kb. 6,25-6,5 liter tiszta, 

hideg csapvízzel, amíg csomómenetessé nem válik. A keverőszár maximális sebessége 600 

fordulat/perc lehet. A keveréket hagyja állni kb. 3 percig, majd rövid ideig keverjük meg újra. Az 

anyag egyenletes, megfelelő vastagságú felhordásához használjon simítólemezt. Az 

aljzatkiegyenlítés előtt ellenőrizze, hogy a peremszigetelő csík kialakítása megfelelő-e. Kiöntő 

edény, simító lemez vagy kenőlemez használatával egyenletesen hordja fel az aljzatkiegyenlítő 

masszát a megfelelő vastagságban. Az aljzatkiegyenlítés előtt ellenőrizze, hogy a peremszigetelő 

csík kialakítása megfelelő-e. Védje az aljzatkiegyenlítőt közvetlen napfénytől és huzattól. 

 

 

Fontos tudnivalók 

Ne használja 15 °C alatti hőmérséklet esetén. Hűvös idő esetén a kellő időben temperálja az 

aljzatkiegyenlítőt. 

Amennyiben kalcium-szulfát esztrichen az aljzatkiegyenlítő rétegvastagsága meghaladja az 

5mm-t, kizárólag WAKOL PU 280 (poliuretán bázisú) alapozót) használjon. (Műszaki adatlap 

megtekintése feltétlenül ajánlott.) 
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Öntöttaszfalt esetén a megengedett rétegvastagság nem haladhatja meg az 5mm-t. Efölött 

használjon WAKOL Z 620 anhidrit aljzatkiegyenlítőt. Az aljzatra szilárdan csavarozott vagy 

ragasztott fapadlók kiegyenlítését kizárólag WAKOL Z 670 vagy WAKOL Z 615 aljzatkiegyenlítőt 

használjon, WAKOL AR 150 felületerősítő hálóval kombinálva. A ragasztó optimális tapadása 

érdekében parketta fektetése előtt ne csiszolja át a felületet. 

 

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 adatlapok a www.wakol.com honlapon megtalálhatóak. 

 

A mostani 2013. június 20-i műszaki adatlap kiadásával az összes előző érvényét vesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


