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WAKOL D 3513 Pré-revestimento de cortiça
Informação técnica

Área de aplicação

Adesivo de látex para pré-revestimento de
• Pavimentos em cortiça com revestimento natural em cortiça conforme ISO 3813 ou DIN EN

12104 também folheados, encerados ou pré-selados
Que são instalados usando método de contato. Pre revestimento de cortiça WAKOL D 3513
somente pode ser usado em combinação com o WAKOL D 3540 - adesivo de contato para
cortiça

Propriedades especiais

1) 2) 3) 4) 5)

• Livre de solvente como definido pela TRGS 610
• pré-recobrimento possível até 6 meses antes da instalação

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) Materiais de dispersão livre de solventes
4) Adequado para aquecimento sob o piso
5) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base: Látex natural
Tempo de aeração: aprox. 60 minutos
Tempo aberto: aprox. 1 - 1,5 horas
Agente de limpeza: Água, antes do adesivo começar a secar
Temperatura de estocagem: não abaixo de +5 °C, sensível a geada
Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente



Aplicação e consumo 6)

Aplicação de rolo mecânico 80 - 100 g/m²
6) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem
atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra
pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e
substâncias inibidoras de adesão.
 
Contrapisos lisos e nivelados são necessários para a colagem de cortiça com WAKOL D
3513 Pré-revestimento de cortiça em combinação com WAKOL D 3540 Adesivo de contato
para cortiça. Substratos irregulares bem como superfícies de sub bases rugosas, devem ser
primeiramente tratados com compostos auto nivelantes cimentícios Wakol, como por exemplo
WAKOL Z 615 Composto auto-nivelante, com redução de pó. As informações técnicas
dos seladores/primers e compostos autonivelantes devem ser atendidos. O composto
autonivelante deve ser sempre aplicado em camadas de enchimento de concreto de sulfato
de cálcio (anidrito), magnesita e xilolito e asfalto de mástique, com uma espessura de
camada de pelo menos 2 mm.
 
Sele compostos auto nivelantes lixados, utilizando WAKOL D 3040 Primer Concentrado,
diluído com água a uma proporção de 1:3. Um tempo de secagem de pelo menos duas horas
deve ser observado antes que o trabalho de colagem possa ser iniciado.

Uso

Pré-revestimento das placas de cortiça natural
 
Agite bem o recipiente antes de usar. O WAKOL D 3513 Pré-revestimento de cortiça é
aplicado uniformemente na base das placas de cortiça natural, utilizando uma máquina de
revestimento de rolos adequado, baseado em Sprang-Capelle. Depois de o adesivo ter
secado completamente, as placas de cortiça podem ser empilhados com o lado adesivo
voltado para cima. A placa superior deve ser protegido contra poeira colocando uma
cobertura sobre ele. AS placas de cortiça natural podem ser pré-revestidas com WAKOL D
3513 Pré-revestimento de cortiça até 6 meses antes da colocação.
 
Colocar as placas de cortiça natural.
 
Mexa bem WAKOL D 3540 Adesivo de contato para cortiça antes de usar. Usando um rolo
de veludo, aplique uniformente no contra piso, sem deixar poça de adesivo. A quantidade de
aplicação deve ser escolhida de modo a obter um filme fechado de adesivo. Após o adesivo
secar, o contra piso deve apresentar um filme uniformemente brilhante. Após um tempo de
aeração suficiente, uma vez que o adesivo tenha secado e tornado transparente, as placas
de cortiça, pré-revestida com WAKOL D 3513 Pré-revestimento de cortiça, são montadas
com precisão e ajustados bem com um martelo de borracha. As placas que foram colocadas
podem ser pisadas imediatamente. No caso da cortiça natural, a superfície pode ser selada
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após 24 horas. Para obter informações adicionais sobre o processamente, consulte as
informações ténicas WAKOL D 3540 Adesivo de contato para cortiça.

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. No tempo frio,
aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.
 
Não utilizar para colar revestimentos de piso de cortiça com suporte de PVC de acordo com a
norma DIN EN 655.
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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