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Technický list 

 

 

WAKOL MS335 opravná živica 

 

Oblasť použitia: 

Rýchlotvrdnúca silanommodifikovaná opravná živica na  

- sanáciu dutín v parketových podlahách 

nezávisle do použitého parketového lepidla. 

  

Mimoriadne vlastnosti  
 
- Bez rozpúšťadiel*       - veľmi chudobný na emisie**    
-   
- Vhodný pre stoličky s kolieskami    - vhodný na podlahové kúrenie 

*bez rozpúšťadiel zodpovedá definícii TRGS 610 podľa kritérií GEV 
**zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie 
 

Technické dáta 
 
Surovinový základ: Silanom modifikovaný polymér   
                                                
Otvorená doba: 
 
Doba tvrdnutia: 
 
Skladovateľnosť: 
 
Teplota skladovania: 
 
  
 
Spôsob spracovania:      
 
 
  
 

 
 cca.15-20 minút 
 
cca.2 hodiny   
 
 12 mesiacov pri izbovej teplote 
 
nie je citlivý na mráz 
 
 
 
Lokalizovať dutiny a miesto vŕtania dostatočne oblepiť, aby sa zabránilo znečisteniam na 
povrchu. Dutinu kolmo navŕtať, pokiaľ je potrebné urobiť dodatočné, kontrolné vŕtania. 
50ml vody pridať s priloženou injekčnou striekačkou ku 600ml WAKOL MS335 a minimálne jednu 
minútu homogénne zamiešať malým krédelkovým miešadlo (miešadlo na farbu). 
Zmes v priebehu otvorenej doby o cca.15-20 minút nastriekať do dutiny, až kým táto nie je 
dostatočne vyplnená. 
Túto oblasť na cca.2 hodiny zaťažiť. Po tomto čase môže byť vyvŕtané miesto (diera) uzatvorená 
bežnými z praxe známymi metódami. 
 
 

Dôležité pokyny: Spracovanie pri nie menej ako +15 st.Celzia teploty podlahy a +18 st.Celzia teploty v miestnosti. 
Vlhkosť vzduchu v miestnosti medzi 40% a 65%, maximálne 75%. Všetky uvedené údaje sa 
vzťahujú na cca.+20 st.Celzia a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. Všetky materiály pri studenom 
počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.  
 
Vstreknutie do dutiny je sanácia, ktorá vyžaduje vŕtanie do povrchu parkiet. Odsúhlaste si 
sanáciu pred začatím prác so zadávateľom. 
 
Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov 
a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť 
použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú 
akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť 
návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy, 
špeciálne technický list „Polyester a epoxidová živica“. K tomu sme Vám radi kedykoľvek 
k dispozícii s poradenstvom. 
Vydaním tohto technického listu zo 11.07.2019 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané. 
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Dôležité rady 
 
Spracovanie pri nie menej ako +15 st.Celzia teploty podlahy a +18 st.Celzia teploty v miestnosti. Vlhkosť vzduchu 
v miestnosti medzi 40% a 65%, maximálne 75%. Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na cca.+20 st.Celzia a 50% 
relatívnej vlhkosti vzduchu. Všetky materiály pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.  
 
Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických 
skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na 
stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné 
vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické 
listy, špeciálne technický list „Polyester a epoxidová živica“. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii 
s poradenstvom. 
 
Vydaním tohto technického listu zo 16.04.2012 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané. 
 

 

  
 
 

 


