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WAKOL D 3320
PVC ragasztó

Műszaki tájékoztató
Felhasználási terület
Diszperziós ragasztó
- PVC design burkolatok
- max. 4 mm vastag gumi burkolatok
- textilburkolatok PVC, PUR és latex habhátoldalú burkolatok
fektetésére, szívóképes felületekre
- tekercs- és lapformátumú homogén és heterogén PVC padlók
- CV (habalátétes) burkolatok
fektetésére, szívóképes és nem nedvszívó felületekre, beltérben.
Jellemző tulajdonságok:
• a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes
• Görgősszékes használatra megfelelő
• Nagyon hosszú nyitott idő
• Padlófűtésnél is alkalmazható
Műszaki információk:
Alapanyag:
Szellőztetési idő:
Nyitott idő:
Tisztítás:
Tárolási idő:
Tárolási hőmérséklet:
GISCODE:
EMICODE a GEV szerint:

akrilát diszperzió
kb. 5-20 perc nedvszívó aljzatnál
kb. 30-40 perc nem nedvszívó aljzatnál
kb. 30-50 perc
a ragasztó megszáradása előtt víz
szobahőmérsékleten 12 hónap
legalább + 5°C hőmérsékleten, fagyveszélyes
D1
EC1 PLUS
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Felhordás módja és anyagszükséglet*:
TKB A1
TKB A2

kb. 250-280 g/m²
kb. 300-350 g/m²

TKB B1

kb. 400-450 g/m²

CV padló
PVC design padló, tekercs és lapformátumú
homogén és heterogén PVC padlók,
textilburkolatok PVC, PUR és latex-habos
hátoldallal

*Az anyagszükséglet függ a felület kialakításától és az aljzat szívóképességének mértékétől.
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 egyenetlen felületek kiegyenlítését megfelelő WAKOL aljzatkiegyenlítővel végezze. Ügyeljen az
alapozókra és aljzatkiegyenlítőkre vonatkozó műszaki információikban foglaltak betartására.
Homogén PVC és CV (habalátétes) burkolatokat ragasztását nem nedvszívó aljzatra csak kontakt
módszerrel végezze. Nyomásérzékeny fázisban végzett ragasztás fokozott maradó benyomódást
okozhat.
Felhasználás:
Felhasználás előtt jól keverje át a ragasztót, majd fogazott kenőlappal egyenletesen hordja fel az
aljzatra, ügyelve a tócsaképződés megelőzésére. A burkolatot a megfelelő szellőztetési idő után
fektesse bele a ragasztóágyba, majd alaposan préselje le. Rövid idő elteltével dörzsölje át a
felületet.
A gumi burkolatokat általában ragasztóágyba nedves ragasztóágyba kell belefektetni, majd kb.
1 óra elteltével a fektetés után újból áthengerelni.
Nem nedvszívó aljzatoknál várjon a fektetéssel a „kontakt” tapadó fázis megkezdődéséig. Rövid
idő elteltével dörzsölje át a felületet.

Fontos tudnivalók:
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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