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WAKOL D 3045
speciális alapozó, érdesítő

Műszaki tájékoztató
Felhasználási terület
A WAKOL aljzatkiegyenlítők tapadását elősegítő, felhasználásra kész, diszperziós alapozó,
• WAKOL PU 280 poliuretán alapozó
• kerámia lapok
• természetes kőburkolatok
• terrazzo
• öntött aszfalt
beltéri felületekhez.
Jellemző tulajdonságok:
• a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
• Csúszásmentes felület
• Padlófűtésnél is alkalmazható
• felhasználásra késztermék
Műszaki jellemzők:
Alapanyag:
Száradási idő:
Tisztítószer:
Tárolási idő:
Tárolási hőmérséklet:
GISCODE:
EMICODE a GEV szerint:

poliakrilát diszperzió, adalékanyagokkal
kb. 30-60 perc
tiszta víz
szobahőmérsékleten 12 hónap
legalább + 5°C, fagyveszélyes
D1
EC1 PLUS

Felhordás módja és anyagszükséglet*:
Velúr-, vagy habszivacs henger
100-150 g/m²

WAKOL PU 280, kerámia lapok,
természetes kőburkolatok, terrazzo,
öntött aszfalt

*Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ.
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Aljzat:
Az aljzat és a klimatikus körülmények feleljenek meg a DIN 18365 szabványban előírtaknak. Az
aljzat legyen tartósan száraz, szilárd, sík és repedéstől, szennyeződéstől és tapadást gátló
anyagoktól mentes. Az elválasztó rétegeket megfelelő mechanikai eljárással távolítsa el.
A WAKOL D 3045 speciális alapozó sima és tömör felületen használható. Nedvszívó felületeken
használjon WAKOL D 3035 vizes alapozót, WAKOL D 3040 alapozó koncentrátumot, vagy WAKOL
PU 280 poliuretán alapozót.
Felhasználás:
Felhasználás előtt jól keverje át az alapozót, majd velúr, vagy habszivacs hengerrel egyenletesen
hordja fel az aljzatra, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. Az alapozó megszáradása után
(járhatóvá vált), az aljzatkiegyenlítő bedolgozható. Tartsa be a száradási időt.
Fontos tudnivalók:
Ne használja +15°C alatt. Hideg időjárás esetén a WAKOL D 3045 speciális alapozót fűtött
helyiségben melegítse fel. Minden megadott információ kb. +20°C és 65% relatív páratartalom
mellett érvényes.
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.
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