
Precies en zeker!

WAKOL PS 205 Giethars
Schoon – totale verwerking zonder huidcontact 

Precies – nauwkeurige en eenvoudige applicatie 

Zeker – geen geur 

Praktisch – eenvoudige verwerking van kleinere hoeveelheden
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WAKOL PS 205 Giethars – 
efficiënt scheuren opvullen

Giethars met allernieuwste technologie

 · Gemodificeerde kiezelzuren

 · Neutrale geur

 · Oplosmiddelvrij, geen aantasting van isolatiematerialen

 · EMICODE EC1 PLUS R

 · Voor het saneren van scheuren in de dekvloer

 · Voor het verlijmen van profielen

 · Voor het verlijmen van kunst- en natuursteen

 · Kunststof verpakking eenvoudig af te voeren

Schudden i.p.v. roeren

Mengen zonder menggereedschap, alleen door schudden, dat 
is nieuw en ongebruikelijk eenvoudig. WAKOL PS 205 Giethars 
bestaat uit twee dun vloeibare componenten, die in kunststof 
flessen met schroefdop worden geleverd. Voor de verwerking 
wordt component B aan component A toegevoegd en wordt de 
schroefdop weer bevestigd. Zoals bij een goede cocktail worden 
beide componenten door eenvoudig schudden in de fles homo- 
geen gemengd. Na enige minuten is het mengsel klaar voor 
gebruik; een schone verwerking en geheel zonder huidcontact.

Precieze en schone applicatie

De spuitdop van de kunststoffles, waarin zich de homogeen 
gemengde giethars bevindt, opensnijden op scheurbreedte en 
de voorbehandelde scheur eenvoudig vullen met WAKOL PS 205 
Giethars. Het dun vloeibare mengsel maakt het mogelijk dat ook 
kleine scheuren tot diep in de dekvloer volledig worden gevuld. 
Aansluitend dient het gevulde oppervlak met kwartszand afge-
zand te worden, om zodoende een ruw oppervlak voor de verdere 
egalisatiewerkzaamheden te verkrijgen. Morsen en materiaalver-
lies behoren bij het gebruik van WAKOL PS 205 Giethars tot het 
verleden. Nu wordt alleen nog zoveel materiaal verwerkt, dat 
de scheur opneemt. Schoner, eenvoudiger en preciezer kan men 
scheuren in de dekvloer niet repareren. 

Ook metalen profielen en trapneuzen laten zich eenvoudig en 
effectief verlijmen met WAKOL PS 205 Giethars. Na het schudden 

laat men het mengsel ca. 3 minuten in de fles voorreageren tot 
de viscositeit ideaal is voor de gewenste lijmwerkzaamheden. 
Daarna wordt de giethars uit de fles direct op het te verlijmen 
product – en alleen exact daar – aangebracht.

Het mengen van kleinere hoeveelheden

De bijzondere consistentie van beide componenten en de 
mengverhouding van 1:1 volumedelen maakt het mogelijk om 
kinderlijk eenvoudig kleinere delen van de verpakking met elkaar 
te mengen. Eenvoudig de componenten A en B in de gewenste 
hoeveelheden 1:1 in een lege kunststoffles gieten en schudden – 
klaar. Eenvoudiger gaat het niet.

Ongeëvenaarde persoonlijke bescherming

Door de praktische verpakking in twee kunststofflessen, de 
kinderlijk eenvoudige mengmogelijkheden en de eenvoudige 
verwerking van WAKOL PS 205 Giethars, is ieder huidcontact met 
het materiaal uitgesloten. Dat wil zeggen, de normale maatre-
gelen om huidcontact te voorkomen komen bij WAKOL PS 205 
Giethars te vervallen.

De grenswaarden op de werkplek worden ook bij intensieve 
verwerking tijdens meerdere uren nooit bereikt; daarom zijn in 
tegenstelling tot andere in de handel verwerkte polyesterharsen 
geen beschermende maatregelen, zoals bijv. ademhalingsbe-
scherming noodzakelijk.

Extreem economisch

WAKOL PS 205 Giethars is 20 % gunstiger dan vergelijkbare 
polyesterharsen. Verder geschiedt de verwerking geheel zonder 
verlies, omdat de giethars alleen exact daar gedoseerd wordt, 
waar het hoort. De mogelijkheid om delen te mengen en de 
eenvoudigste manier van mengen, helpt daarnaast materiaal en 
kosten te besparen.
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Lecol Chemie B.V.
Schutweg 
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


