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WAKOL D 3035 
diszperziós alapozó 

 
 

                 
 

Műszaki információk 

Felhasználási terület: 

Felhasználásra kész diszperziós alapozó  

• cement, kalcium-szulfát, öntöttaszfalt esztrichek 

• aljzatbetonok, 

• magnezitesztrichek (kizárólag ásványi adalékanyagú),  

• alaptisztítás után padlólap, terrazzo,  

• fapadlók, fa alapanyagú építőlemezek, gipszrost táblák,  

• vízálló ragasztó maradványaival szennyezett aljzatok  

alapozására, aljzatkiegyenlítés előtt, beltérben.  

 

 

Jellemző tulajdonságok: 

• a TRGS 610 szerint oldószermentes 

• görgősszékálló 

• padlófűtésnél is alkalmazható 

 

 

Műszaki adatok: 

Alapanyag:   poliakrilát diszperzió 

Száradási idő:   cementesztricehnés aljzatbetonon a látható száradásig; 

öntöttaszfalt esztrichen, padlólapon, terrazzo és vízálló ragasztó 

maradványaival szennyezett felületen legalább 60 perc; 

kalcium-szulfát és magnezit esztrich, fapadló, fa alapanyagú 

építőlemezek, gipszrost táblák esetében 2-4 óra 

Tisztítószer:   száradás előtt víz 

Tárolási idő:   szobahőmérsékleten 12 hónap 

Tárolási hőmérséklet:  legalább + 5°C, fagyveszélyes 

GISCODE:   D1 

EMICODE a GEV szerint: EC1 PLUS 
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Anyagszükséglet*:   kb. 100-150 g/m² 

Felhordás módja:  WAKOL alapozó henger, rövidszőrű velúr- vagy szivacshenger 

 

*Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat nedvszívó képességétől függ. 

 

 

Aljzat: 

Az aljzat és a helyiség klimatikus körülményei feleljenek meg a DIN 18356 vagy 18365 szabványban 

előírtaknak. Az aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík, valamint repedéstől, szennyeződéstől és 

tapadást gátló anyagoktól mentes. A felületen lévő tapadásgátló rétegeket mechanikai úton 

távolítsa el. 

 

Kalcium-szulfát aljzat esetén a gyártói előírás, illetve az érvényes szabványok és előírások szerint 

mechanikai előkészítés és alapos porszívózás szükséges.  

 

 

Felhasználás: 

Felhasználás előtt alaposan rázza fel az alapozót. Hordja fel a WAKOL D 3035 Univerzális alapozót 

WAKOL alapozó henger, rövidszőrű velúr-, vagy habszivacs hengerrel az aljzatra, ügyelve a 

tócsaképződés megelőzésére. A következő munkafolyamat megkezdése az alapozó teljes 

száradása után kezdhető el; ügyeljen a száradási idő betartására! 

 

 

Fontos tudnivalók: 

Ne használja, amennyiben a padló hőmérséklete +15°C, a szoba hőmérséklete 18°C alatt van. A 

relatív páratartalomnak optimális esetben 40% és 65% között kell lennie, de nem haladhatja meg 

a 75%-ot.  Hideg időjárás esetén a WAKOL D 3035 Univerzális alapozót fűtött helyiségben melegítse 

fel.  

Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom mellett érvényes. 

 

Ne használja a WAKOL D 3035 alapozót ásványi szerves alkotóelemeket tartalmazó 

magnezitesztrichen és fa padlólapon. 

Ne használja a WAKOL D 3035 Univerzális alapozót közvetlenül parkettaragasztó alatt. 

 

Szavatoljuk termékeink egyenletesen magas minőségét. Minden adat vizsgálatokon és hosszú 

évek gyakorlati tapasztalatain alapszik, és szabványos feltételekre vonatkozik. A felhasznált 

anyagok sokrétűsége és a különböző munkaterületeken fennálló, általunk nem befolyásolható 

körülmények kizárnak a fenti adatokon alapuló mindennemű reklamációt. Emiatt megfelelő 

előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk.  A burkolóanyagok gyártóinak útmutatóit, valamint a 

mindenkor érvényes előírásokat figyelembe kell venni. Műszaki tanácsadással, készséggel állunk 

rendelkezésre. 

 

A jelen, 2017. 08. 15-i műszaki adatlap kiadásával minden korábbi változat hatályát veszti.  

 

 

 

        


