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WAKOL D 3055 Amorsa pentru parchet
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Masă de grund de dispersie în stare de utilizare pentru aplicarea de grund pe absorbant
• Şape de ciment
• Şape de sulfat de calciu
• Plăci din fibrogips
înainte de montarea ulterioară a parchetului cu adezivi pentru parchet Wakol la interior.

Proprietăţi speciale

1) 2) 3) 4) 5)

• fără solvenţi, corespunzător definiţiei din TRGS 610

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
2) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze
3) Materiale de montare de dispersie fără solvenţi
4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime: Dispersie poliuretanică
Timpul de uscare: pe şape de ciment după uscarea vizuală, aproximativ 30

de minute; pe şape de sulfat de calciu şi plăci din fibrogips
după aproximativ 2 ore

Agent de curăţare: Apă, înainte ca grundul să se usuce
Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare: nu sub +5°C, sensibil la îngheţ

Modul de aplicare şi consumul 6)

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm
rolă de velur cu fire scurte
Rolă din material spongios

aproximativ 100 - 150 g/m²



6) Consumul depinde de structura suprafeţei şi capacitatea de absorbţie a suportului, precum şi de viteza de prelucrare în cazul
utilizării WAKOL Duze de schimb. Asiguraţi o umectare suficientă a părţii posterioare a suprafeţei din lemn.

Suporturi

Suportul, precum şi condiţiile climatice din încăpere trebuie să corespundă cerinţelor din
normele şi normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără
fisuri, impurităţi şi substanţe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin
măsuri mecanice adecvate.
Trataţi preliminar mecanic şapele de sulfat de calciu conform prescripţiilor producătorului,
respectiv conform normelor şi normativelor valabile şi aspiraţi bine.

Prelucrare

Este necesară agitarea corespunzătoare a canistrei înainte de utilizare. Aplicarea grundului
se realizează cu valţ pentru grund WAKOL, rola din velur sau material spongios, fiind evitată
formarea de acumulări. Lipirea ulterioară se realizează după uscarea completă da grundului,
fiind necesară respectarea timpilor corespunzători de uscare.

Indicaţii importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C şi temperatura încăperii sub
+18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferinţă între 40 % şi 65 %,
maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C
şi umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziţi la timp toate materialele
de montare în încăperea încălzită. undefined
 
Este necesară respectarea autorizaţiilor corespunzătoare ale adezivilor pentru parchet.
 
WAKOL D 3055 Amorsa pentru parchet nu este permisă aplicarea sub masa de şpaclu. De
la această prevedere sunt exceptate numai masele de şpaclu aplicate parţial cu WAKOL Z
640 Sapa pentru reparatii, WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii sau WAKOL Z 505 Mortar de
reparatii - fin.
Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
 
Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 24.09.2019, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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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


