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WAKOL D 3540 
parafa kontakt ragasztó 

 

 
 

                       
 

Műszaki tájékoztató 

 

 
Felhasználási terület 

Vízbázisú kontakt ragasztó hátoldali bevonat nélküli kezeletlen, előlakkozott és felületkezelt parafa 

burkolólapok beltéri ragasztásához, nedvszívó és nem-nedvszívó aljzatokra, és meglevő 

burkolatokra. Alkalmazható továbbá falburkolatok rögzítésére, és szőnyegek fektetésére 

lépcsőkön. 

 

 

Különleges tulajdonságok: 

- a TRGS 610 meghatározása szerint oldószermentes 

- nagyon csekély káros anyag kibocsátás (az EMICODE EC1 PLUS besorolásnak 

megfelelően) 

- erős kezdeti tapadás  

- azonnal terhelhető 

- görgős székes használatra megfelelő  

- padlófűtésre is alkalmas 

 

Műszaki információk: 

Alapanyag:   latex/akrilát diszperzió 

Szellőztetési idő: nedvszívó felületnél kb. 30-45 perc; nem-nedvszívó felületnél kb. 60-

90 perc  

Fektetési idő:  kb. 120-180 perc 

Tisztítás:   víz, a ragasztó megszáradása előtt 

Tárolási idő:  12 hónap, + 5°C és + 25°C között 

Tárolási hőmérséklet:  száraz, hűvös helyen + 5o C felett, fagyérzékeny 

GISCODE:  D1 

EMICODE:   EC1 PLUS 

 

Felhordás módja és anyagszükséglet*: 

Rövidszőrű velúrhenger min. 250g/m2   parafa padló  

TKB A1-A3  150-650g/m2    szőnyeg  

 

* Az anyagszükséglet a felület struktúrájától és az aljzat szívóképességétől függ. 
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Felületek 

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. 

Meglévő burkolatra való fektetés esetén a fogadófelület szilárdan kapcsolódjon az aljzathoz, 

felülete sima, viasz- és egyéb ápolószertől mentes legyen  

A burkolatok ragasztása sima, kiegyenlített felületet igényel. A durva felületű aljzatokat alapozza, 

majd egyenlítse ki cementalapú aljzatkiegyenlítővel, pl. a Wakol 615 termékkel. Ügyeljen az 

alapozók és simítómasszák műszaki tájékoztatóiban foglaltak betartására. 

Anhidrit, magnezit, beton, öntött aszfalt aljzatok esetén minimum 2 mm vastagságban kell 

aljzatkiegyenlítést végezni. Vakolt falat jó minőségű glettanyaggal kell előkészíteni. 

 

A kiegyenlített aljzatot csiszolja át, majd alapozza 1:3 arányban vízzel hígított Wakol D 3040 

alapozó koncentrátummal, vagy Wakol D 3035 univerzális alapozóval. Ragasztás előtt az 

alapozónak teljesen ki kell száradnia. 

 

 

Felhasználás 

Felhasználás előtt jól keverje fel a ragasztót. A ragasztót rövidszőrű velúrhengerrel egyenletesen 

és teljes felületen hordja fel a parafa burkolólap hátoldalára és az aljzatra (falra) úgy, hogy 

összefüggő, fehér bevonat keletkezzen.  

A ragasztó megszáradásakor egységes, enyhén csillogó film réteg képződik. Amint a két ragasztó 

filmréteg megszáradt és teljesen áttetszővé vált, a parafa paneleket helyezze a helyükre, nyomja 

le és gumikalapáccsal finoman egyengesse le őket. A lefektetett parafa burkolatok azonnal 

terhelhetőek. Natúr parafákat 24 óra elteltével lehet felületkezelni. 

 

Fontos tudnivalók: 

Ne dolgozza fel +15°C alatt. Hideg időjárás esetén gondoskodjon arról, hogy a burkolat és a 

ragasztó a szükséges hőmérsékletet elérje. 

PVC hátoldalú parafa lapok (DIN EN 655) ragasztásához nem alkalmas a kontakt ragasztó, ehhez 

használjon Wakol D 3210, vagy Wicanders W-336 PVC-parafa ragasztót.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


