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Thrakon WRM 580
WRM 580 е еластична, водоплътна ремонтна замазка с фибри на циментова основа.
Области на приложение
• За направа на холкери преди полгане на хидроизолация при връзки "под - стена"
• За поправка на минерални основи, запълване на дупки и неравности в бетон или
зидария.
• След изсъхване върху WRM 580 могат да се полагат течни битумни или еластични
циментови хидроизолации

Подготовка на основата
Основата трябва да бъде суха, здрава, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с
основата или влошаващи свързването. Подходящи основи са бетон, бетонови замазки, тухлена зидария и др. Всички
остатъци от арматура, стърчащи над повърхността на основата се изрязват и отстраняват в дълбочина (1,5-2,0 см.).
Полагане и инструкции за работа
Преди полагане на WRM 580 повърхността се навлажнява с вода. В подходящ съд, пълен с 3,5-4,0 л чиста вода се добавя
една 25 кг. торба суха смес WRM 580. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на
еднородна маса. Изчаква се 3 минути сместа да съзрее и отново за кратко се разбърква. WRM 580 не се разрежда и не се
смесва с други материали! За постигане на най-добри резултати нанасянето на WRM 580 не трябва да се извършва при
пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър.
•
Изработка на Холкери
За изработване на холкер първо се разбърква малка част от материала до постигане на рядка консистенция. Така
приготвената смес се нанася с груба четка тънкослойно, за да се получи свързващ слой. Една торба 25 кг. от WRM 580
се смесва с 3,0 - 3,5 l чиста вода до постигането на смес с консистенция като на земно-влажен, пясъчно-циментов
разтвор. Върху положеният свързващ слой се полага дебелослойно подготвената смес от WRM 580. С подходящ
инструмент (заоблена маламашка) се оформя холкера.
•
Шпакловане с WRM 580
При нанасяне на WRM 580 като мазилка, шпакловка или замазка е необходимо основата да се навлажни
предварително. Разтворът се нанася с помощта на маламашка или друк подходящ инструмент. Дебелината на един
слой не трябва да надвишава 1,0 – 1,5 см.
Разходна норма

•
•

Около 1,5 kg/m’ за холкер с размер 5 cm
2
Около 1,8 kg/m като ремонтна замазка и шпакловка.

Препоръки за безопасност
S2
Да се пази от достъп на деца
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата
S26
При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
S37
Да се ползват предпазни ръкавици

Съхранение и срок на годност
WRM 580 се предлага в опаковка от 25 кг.
Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0˚C.
Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 6 месеца от датата на производство,
отбелязана на опаковката.
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