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WAKOL D 3060 
felületképző adalékanyag 

 
 

                 
 

Műszaki információk 

Felhasználási terület: 

Felhasználásra kész diszperziós adalék 

• WAKOL Z 645 Filling Compound - kitöltő massza 

• WAKOL Z 640 Filling Compound - kitöltő massza 

• WAKOL Z 615 Levelling Compound - aljzatkiegyenlítő, porzáscsökkentett 

• WAKOL Z 630 Levelling Compound - aljzatkiegyenlítő 

• WAKOL A 620 Anhydrite Levelling Compound – anhidrid aljzatkiegyenlítő 

növeli a beltéri aljzatok tapadását, rugalmasságát és csökkenti azok zsugorodását, beltérben.  

 

 

Jellemző tulajdonságok: 

• a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes 

• 1mm vastagságtól görgős-szék álló 

• a GEV követelményei alapján az EMICODE EC1 Plus osztályba sorolva: nagyon csekély 

károsanyag kibocsátású 

• emissziós értékek a francia előírások szerint 

• padlófűtésnél is alkalmazható 

 

 

Műszaki adatok: 

Alapanyag:   poliakrilát diszperzió 

Tisztítószer:   tiszta víz 

Tárolási hőmérséklet:  legalább + 5°C, fagyveszélyes 

Tárolási idő:   szobahőmérsékleten 12 hónap 

GISCODE:   D1 

EMICODE a GEV szerint: EC1 PLUS 
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Alkalmazható Wakol Z 645 Wakol Z 640 Wakol Z 615 

Wakol Z 630 

Wakol A 620 

25kg/zsákhoz adandó 

Wakol D 3060 tömege 

7,25-8,0 l  6,25-7,25 l 6,25-7,0 l 6,25-7,0 l 

Fazék idő kb. 12 perc kb. 15 perc kb. 40 perc kb. 40 perc 

Járható felület <1mm* 20 perc után 30 perc után 30 perc után 30 perc után 

Csiszolható <1mm* 1 óra elteltével 1 óra elteltével 2 óra elteltével 2 óra elteltével 

Száradási idő a 

következő 

aljzatkiegyenlítő 

alkalmazásához <1mm 

vastagságnál 

1 óra elteltével 1 óra elteltével 2 óra elteltével 2 óra elteltével 

Burkolásra alkalmas, 

<1mm*  

3 óra elteltével 3 óra elteltével 12 óra 

elteltével 

12 óra 

elteltével** 

 

* A vastagság növelésével nő a száradási idő. 

** kész a fektetésre, de csak 3 órával az illesztések és csavar helyek elfedése után a deszkázaton. 

 

 

Aljzat: 

Az aljzat és a helyiség klimatikus körülményei feleljenek meg a DIN 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. 

 

A régebbi felületnek stabilan kell tapadnia az aljzathoz és csak alapos tisztítás, vagy csiszolás után 

kezdhető a feltöltés és kiegyenlítés. 

 

Alapozót kell használni kalcium szulfit és erősen nedvszívó cement aljzatok esetén. Ilyen esetekben 

a WAKOL D3040 Primer Concentrate alapozó koncentrátumot vízzel 1:2-es hígításban, vagy 

WAKOL D 3035 Dispersion Primer alapozót használjon. Kérjük, vegye figyelembe az alapozókra 

vonatkozó technikai információkat és száradási idejüket. 

 

Csiszoljuk le a régebbről fennmaradt rugalmas parkettaragasztó maradékait amennyire 

lehetséges, és alapozzon WAKOL PU 280 Polyurethane Primer alapozóval, vagy WAKOL MS 325 

Silane Primer alapozóval, amire WAKOL D 3045 Special Primer érdesítőt hordjon fel. Figyeljen az 

alapozó száradási idejére. 

 

 

Felhasználás: 

Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a WAKOL D 3060 Plastification Additive felületképző 

anyagot és víz helyett adjuk az aljzatkiegyenlítőhöz. A hozzáadott mennyiség a fenti táblázat 

alapján változhat, az aljzatkiegyenlítő és a felhasználás függvényében. 

 

Keverésre nagy fordulatszámú (> 2000 rpm) spirál alakú keverőszárat használjon. Az esetleges 

csomókat távolítsuk el a kenőlemezzel.  
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1-20mm feltöltésre használjon WAKOL D 3060 Plastification Additive felületképző anyagot és 

WAKOL Z 645 Filling Compound kitöltő masszát vagy WAKOL Z 640 Filling Compound kitöltő 

masszát. Teherhordó, vibrációmentes fafödém, fa palló esetén WAKOL AR 150 Reinforcement 

Fabric háló használata szükséges, hogy a pallók közti eltéréseket áthidalja, illetve a teljes felület 

kiegyenlítésének gyors előkészítésére.  

 

A WAKOL D 3060 Plastification Additive felületképző anyag és WAKOL Z 615 Levelling Compound, 

porzáscsökkentett aljzatkiegyenlítő, a WAKOL Z 630 Levelling Compound aljzatkiegyenlítő, vagy a 

WAKOL Z 640 Filling Compound kitöltő massza kifejezetten alkalmas a felületen maradt régi vízálló 

ragasztómaradékok eltüntetésére, a vékony aljzatkiegyenlítésre (pórus tömítés), a WAKOL TS 102 

Footfall Soundproofing Mat, 2 mm vagy a WAKOL TS 103 Footfall Soundproofing Mat, 3 mm aljzat 

kiegyenlítésére, elhasznált, de tiszta és csiszolt padlók, mint PVC, gumi, linóleum, kerámia és 

természetes kő lapok, fém álpadlók és rögzített tűfilc burkolatok kiegyenlítésére.  

 

A WAKOL D 3060 Plastification Additive felületképző anyag és WAKOL A 620 Anhydrite Levelling 

Compound aljzatkiegyenlítő, vagy a WAKOL Z 640 Filling Compound kitöltő massza kifejezetten 

alkalmas benyomódások, megfelelően lerakott faanyagok fektetése során keletkező átmenetek 

és csavar helyek kiegyenlítésére, részbeni aljzatkiegyenlítésre például a lehúzóvas nyomának 

eltüntetésére és a WAKOL TS 102 Footfall Soundproofing Mat, 2 mm vagy WAKOL TS 103 Footfall 

Soundproofing Mat, 3 mm kiegyenlítésére. 

 

A padlókat a következőképpen kell fektetni:  

 

Textil padló esetén: az összes Wakol szőnyegragasztóval. PVC és CV padló esetén: WAKOL D 3320 

PVC Adhesive, WAKOL D 3360 VersaTack, PVC és design padló 1mm minimális vastagság esetén: 

WAKOL D 3320 PVC Adhesive, WAKOL D 3318 MultiFlex, szálerősített, és WAKOL D 3319 LVT Flooring 

Adhesive. Linóleum padló esetén: WAKOL D 3318 MultiFlex, szálerősített, WAKOL D 3311 Linoleum 

and Carpet Adhesive és WAKOL D 3304 Linoleum Adhesive. Gumi padló esetén: WAKOL MS 550 

PVC and Rubber Adhesive, vagy WAKOL PU 270 Polyurethane Adhesive.  

 

A csökkentett nedvszívóképességű aljzatkiegyenlítés miatt a ragasztók kiszellőzési ideje változik. 

 

Mozaik, lamella, csaphornyos és rétegelt parketták esetén: csak WAKOL PU 210 Parquet Adhesive 

parketta ragasztóval, WAKOL PU 215 Parquet Adhesive parketta ragasztóval és WAKOL PU 225 

Parquet Adhesive parketta ragasztóval ragaszthatunk közvetlenül, a WAKOL D 3060 Plastification 

Additive felületképző anyaggal és a WAKOL Z 615 Levelling Compound porzáscsökkentett 

aljzatkiegyenlítővel, vagy a WAKOL Z 630 Levelling Compound aljzatkiegyenlítővel megfelelően 

előkészített szilárd, egységes aljzatra. 1mm a minimum aljzatkiegyenlítő réteg. 

  

A WAKOL D 3060 Plastification Additive felületképző anyaggal szilárdított és erősített 

aljzatkiegyenlítőket nem összenyomható aljzaton 72 órán belül alapozó nélkül glettelni lehet. 

 

 

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. Minden megadott információ kb. +20°C és 50% relatív páratartalom mellett érvényes. 

Hideg időjárás esetén a WAKOL D 3060 felületképző anyagot fűtött helyiségben melegítse fel.  
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Görgős bútorhoz és parkettához nem összenyomható aljzaton 1 mm vastagságtól alkalmazható. 

 

Sima felületű burkolat és parketta nem fektethető olyan összenyomható fogadófelületre, mint 

meglévő tűnemezelt (tűfilc) burkolat. 

 

Eszközeit azonnal vízzel tisztítsa le, megkötés után kifejezetten nehéz mechanikai úton eltávolítani 

az anyagot.  
 

 

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, 2018. 08. 23-i műszaki adatlap kiadásával minden korábbi változat hatályát veszti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


