Wakol S 28
Technisch Merkblad
Kwartszand
Wakol S28 is gebroken en vuurgedroogd speciaal kwartszand met onregelmatige korrel in een
korrelgradatie van 0,2 tot 0,8 mm.

Toepassing
Wakol S28 is speciaal geschikt voor het instrooien van reactielijmen en reactie voorstrijkmiddelen
(zoals Wakol PU280).

Technische gegevens
Korrelgrootte:
Materiaalverbruik:
Houdbaarheid:
Verpakking:
Giscode:

0,2 tot 0,8 mm.
Ca. 500 - 1000 gram/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond.
Niet begrenst. In gesloten verpakking droog bewaren. Niet vorstgevoelig.
Plastic emmer à 16 kg.
n.v.t.

Gebruiksaanwijzing
Wakol S28 in nog niet uitgeharde reactielijm of reactie voorstrijkmiddel instrooien. Niet geschikt voor
dispersie voorstrijkmiddelen (zoals bijv. Wakol D3040) alsmede dispersielijmen. Men dient zoveel
zand in te strooien wat het voorstrijkmiddel kan opnemen (vol en genoeg instrooien). Er dient een
zanderig oppervlak te ontstaan. Wakol S28 omhoog gooien, zodat het gelijkmatig verdeeld wordt over
het oppervlak. Na volledige uitharding van de reactielijm of reactie voorstrijkmiddel dient het overtollige
zand en niet ingebonden zand middels veger (bezem) te worden
afgenomen. Aansluitend het oppervlak goed stofzuigen.

Belangrijk
Wakol S28 niet mengen met een reactielijm of een reactie voorstrijkmiddel. Wakol S28 is niet geschikt
als toeslagmateriaal voor egaline. Als toeslagmateriaal voor egaline, zoals bijv. Wakol Z615, alleen
kwartszand met ronde korrel te verwerken.
Verwerking niet beneden de + 15 °C.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het
volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij
adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

Wakol S 28
Technisch Merkblad
Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans
geldende normen alsmede de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Opmerking(en)
Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts als algemene richtlijnen dienen, aangezien de
verscheidenheid aan arbeidsvoorwaarden en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt,
buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel zouden wij u daarom willen aanraden eerst
een proefstukje te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking
tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.
Bijzondere opmerking
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad.
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