
Seite 1 von 2

WAKOL D 6085 Adesivo para madeira
Informação técnica

Área de aplicação

WAKOL D 6085 Adesivo para madeira corresponde à classe de tensão D3 de acordo com a
DIN EN 204.
 
Cola de madeira sem solvente para toda a colagem com altas exigências, como
• Pinos, âncoras, e juntas de ligação
 
Particularmente adequado para adesão das extensões macho/fêmea para
• Parquet acabado
• Pisos laminados
• Aglomerado

Propriedades especiais

1) 2) 3) 4) 5)

1) Emissões de acordo com leis Francesas
2) Materiais de dispersão livre de solventes
3) Livre de solventes de acordo com a definição da associação alemã de adesivos e TRGS 610
4) Adequado para aquecimento sob o piso
5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base: Dispersão de resina sintética
Agente de limpeza: Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de aeração: nenhum
Tempo aberto: 6 Minutos a +20 °C
Tempo e temperatura de prensagem: 15 - 20 minutos à +20 °C; 6 - 8 minutos à +80 °C
Força de prensagem: 2 - 5 bar
Temperatura de estocagem: não abaixo de +5 °C, sensível a geada
Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente



Aplicação e consumo 6)

Pincel
Espátula
Máquina de aplicação de adesivo
Rolo de adesivo

aprox. 150 - 200 g/m² para colagem de
superfície

Bico de pulverização do frasco de cola
WAKOL D 6085 Adesivo para madeira

mit Holzleimflasche ca. 15 - 20 g/lfm für Nut-/
Federleimungen

6) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Uso

Mexa bem o adesivo antes de usar.
 
As superfícies a serem coladas devem ter um ajuste exato da junta e estar livres de poeira,
graxa e outras substâncias resistentes à cola.
 
O WAKOL D 6085 Adesivo para madeira é aplicado em um dos lados usando uma escova,
espátula, rolo de cola, máquina de colagem ou bico de pulverização do cilindro de cola. Junte
as partes adesivas imediatamente.
 
Um tempo de pós-colagem de 1 a 3 horas deve passar antes que as peças sejam
processadas posteriormente. Qualquer cola que tenha espacado das juntas adesivas deve
ser removida imediatamente com um pano úmido.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de
+18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é
baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.
 
O tempo de prensagem fornecidos servem apenas como guia - eles dependem muito da
quantidade de cola aplicada, da dureza, da absorção e do teor de umidade da madeira e da
pressão aplicada e da temperatura de prensagem.
Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são
baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão.
A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além
de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós
recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações
dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio
técnico.
 
Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em
www.wakol.com.
 
Essa informação técnica de 28.09.2021 substitui todas versões anteriores.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


