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WAKOL D 3201 VliesFix
Informação técnica

Área de aplicação

Agentes de fixação para instalação
• Pisos têxteis dimensionalmente estáveis com backing contendo manta
em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.
Piso fixado pode ser removido do contrapiso sem causar danos.

Propriedades especiais

1) 2) 3) 4) 5) 6)

• Livre de solvente como definido pela TRGS 610
• adequado para rodízios de cadeiras
• adequado para aquecimento sob o piso

1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE
EC1 PLUS: emissões muito baixas

2) Emissões de acordo com leis Francesas
3) Livre de solventes de acordo com a definição da associação alemã de adesivos e TRGS 610
4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
5) Adequado para aquecimento sob o piso
6) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base: Dispersão de acrilatos
Tempo de aeração: aprox. 10 - 15 minutos em contra pisos absorventes, aprox.

20 - 30 minutos em contra pisos não-absorventes
Tempo aberto: aprox. 30 minutos
Agente de limpeza: Água, antes do agente fixante começar a secar
Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem: não abaixo de +5 °C, sensível a geada
GISCODE: D1
EMICODE de acordo com GEV: EC1



Aplicação e consumo 7)

Rolo de pelo aprox. 120 g/m² Pisos de carpete tufado com backing em lã
7) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

Sobre concreto de asfalto de mástique, utilize apenas primers de resina reativa tal como
WAKOL PU 280 Primer Poliuretano. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos,
nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.
 
Für die Fixierung von Bodenbelägen sind glatte Oberflächen erforderlich, Untergründe mit
rauer Oberfläche deshalb grundsätzlich vorstreichen und spachteln. Informação técnica sobre
os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.
 
Os revestimentos de piso existentes devem ser firmemente ligados ao contra piso e ter uma
superfície lisa livre de cera e outros produtos de tratamento.

Uso

Agite bem o agente de fixação antes de usar. Usando um rolo de veludo, aplique
uniformemente no contra piso, sem deixar poças de adesivo. Coloque o piso após o tempo de
aeração e pressione-o firmemente. Após um curto período de tempo, pressione-o novamente.

Remoção do revestimento

Para instalar o piso, solte cuidadosamente o piso escolhido ao longo das bordas e lentamente
puxe. Evite puxar de forma abrupta. Quando retirar carpetes com backing de espuma, podem
ficar resíduos dos adesivos antigos e para retirá-los mergulhe-os em detergente morno.
Depois de deixar agir por aproximadamente 30-60 min, raspe o resíduo da fixação e da
espuma. Lave novamente com detergente.
 
Atenção: Resíduos de adesivos antigos podem ficar nos poros dos contrapisos. Selar com
WAKOL D 3035 Primer de Dispersão, diluído em água 1:2, vai melhorar a removação de
contrapisos porosos.

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. WAKOL D
3201 VliesFix bei kalter Witterung rechtzeitig im beheitzten Raum auftemperieren. Não
utilize o WAKOL MS 228 Adesivo para pisos prontos em madeira, elástico ou mantas
asfálticas, WAKOL PU 280 Primer PU mono componente e WAKOL PU 235 Primer PU mono
componente.
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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



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 29.09.2021 substitui todas versões anteriores.
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