
 

 

 

 

 

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. 
Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi 
nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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Műszaki jellemzők:
Bázis Poliakrilát

Kötési rendszer Fizikai száradás

Konzisztencia (Állag) Folyékony

Szín Fehér 

Viszkozitás (mPas) Kb. 20 – 30 mPa.s (Brookfield)

Fajsúly Kb. 1,01 g/cm3
Száradási idő 21°C-on, 50 % relatív légnedvesség (*) 15 – 30 perc cementes és Soudal VE –50-el 

kezelt alapfelületen
30 – 60 perc enyhe porozitású felületen
kb. 12 – 24 óra vízzel terhelt alapfelületen 

Szilárdanyag tartalom Kb. 20 %  
Kiadósság Kb. 100 – 200 ml/m2  

Aljzat állapotától és felhordástól függő
Hőállóság (teljes kikeményedés után) 0°C-tól +50°C-ig 
 (*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termékleírás:
A WBPR-21P alapozó, egy oldószermentes 
mélyalapozó az aljzatok szigetelésére.

Tulajdonságok:
- Használatra kész
- Gyors száradás
- Könnyű eldolgozhatóság
- Oldószermentes 
- Jó fedési tulajdonság
- Erősíti, szilárdítja az aljzatot
- Jó por lekötő képesség
- Elősegíti a nem porózus felülethez való tapadást
- Beltéri felhasználásra
- Száradás után transzparens 

Alkalmazások:
A WBPR-21P, egy víztartalmú alapozó erősen 
szívóhatású és porózus aljzatokra, valamint ásványi-, 
cementes-, beton-, kalcium-szulfát anyagú aljzatokra 
egyaránt. Csak beltéri alkalmazásra.
A WBPR-21P alkalmazható a Soudal VE-50 
aljzatkiegyenlítőhöz is.  

Csomagolás: 5L műanyagflakon

Termékleírás:
A WBPR-21P a víz kipárolgásával köt meg. 
Rendkívül finom szilárd anyagtartalma miatt és 
alacsony viszkozitása miatt, mélyen beszivárog az 
aljzatba.   
Mivel mélyen beszivárog az aljzatba, így az aljzat 
kohéziós erejét is erőssebbé teszi azt. Leköti a port 
és a laza részeket.

Alapfelület:
Erősen porózus vagy erősen szívó hatású aljzatot 
ajánlatos többször kezelni, így tartós és alaposabb 
kezelést érünk el.
Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és 
zsírmentesnek kell lennie ill. távolítsuk el a laza 
részeket. Távolítsuk el mechanikailag az előző 
ragasztó réteget is. A kalciumszulfátos vízzel 
terhelt aljzatot szórjuk fel homokkal és 
vákuumosan tisztítsuk meg, majd hordjuk fel az 
alapozót.    

Figyelem: Ne alkalmazzuk elektrosztatikus 
(mágnesezett) aljzathoz.
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Tárolás:
12 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös    
helyen, + 5°C és + 25°C között.

Alkalmazás:
Hagyjuk akklimatizálódni az alapozót felhordás előtt. 
Rázzuk fel vagy keverjük meg alkalmazás előtt.
Hígítatlan állapotban hordjuk fel a felületre az 
alapozót ecsettel vagy festőhengerrel.
Eldolgozás nélkül (ecset v. festőhenger) nem 
alkalmazható az alapozó. Rendkívül porózus vagy 
erősen szívó hatású aljzatot ajánlatos kétszer 
alapozni.    
Ne hordjuk fel a parkettaragasztót, amíg az első ill. 
második alapozás teljesen ki nem száradt. 
Hagyjuk teljesen megszáradni és kialakulni a  
filmszerű réteget az aljzaton. 
Erősen egyenetlen aljzatot javítsuk a Soudal 
VE-50 aljzatjavítóval.

A még meg nem száradt WBPR-21P alapozót vízzel 
távolítható vagy tisztítható. 

Figyelem:
Semmi esetben sem kezdjen hozzá a parkettázáshoz 
mielőtt nem győződik meg az alapfelület nedvességi 
fokáról.
A WBPR-21P nem vízzáró hatású. 
Ne hordja fel az alapozót 15 °C alatt és 25°C felett.
Az alapfelületnek minimum 15 °C kell lennie.
A relatív páratartalom a helységben nem lehet 75% 
felett.
Az alapozó nem hígítható. 

Munkavédelmi javaslat:
A szokásos higiéniai előírások betartása.
Védőruha viselete ajánlott.


