WAKOL D 3045 Speciální nátěr
Technické informace

Oblast použití
Disperzní nátěr pro zlepšení přilnavosti vyrovnávacích stěrek WAKOL na:


WAKOL PU 280



Keramickou dlažbu



Přírodní kamenné podlahy



terrazzo



litý asfalt

v interiéru.
Speciální vlastnosti

1)

2)

 bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
 Protiskluzový povrch

 vhodný podlahové vytápění.
 ihned připraven k použití

1) Dle kritérií GEV v normě EMICODE EC1 PLUS: velmi nízké emise
2) Emisní třída dle francouzských zákonů

Technické údaje
Základní složka:

Polyakrylátová disperze

Doba Schnutí:

Cca 30 - 60 minut

Čistící prostředek:

voda

Doba skladování:

12 měsíců při pokojové teplotě

Teplota skladování:

nad +5°C; citlivý na mráz

GISCODE:

D1

EMICODE dle GEV:

EC1 PLUS
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Aplikace a spotřeba3):
Velurový nebo
pěnový váleček

100 – 150 g/m²

Při použití na WAKOL PU, dlažbu, kámen, terazzo
a litý asfalt

3) Spotřeba závisí na struktuře a savosti povrchu

Podklad
Podklad a klimatické podmínky v místě aplikace musí splňovat požadavky normy DIN 18356
nebo 18365. Podklad musí být trvale suchý, pevný, bez trhlin, špíny a jiných látek
ovlivňujících přilnavost. Použijte vhodný postup k odstranění odlepujících se vrstev.
WAKOL D 3045 je určen na hladké a celistvé povrchy. Na savé podklady použijte WAKOL D
3035, WAKOL D 3040, nebo WAKOL PU 280. Dodržujte příslušné normy a doby schnutí.
Použití
Před použitím dobře protřepejte. WAKOL D 3045 naneste na povrch pomocí pěnového nebo
velurového válečku tak, aby se netvořily kaluže. Po zaschnutí aplikujte vyrovnávací stěrku
WAKOL. Dodržujte doby schnutí.
Důležité pokyny
Nenanášejte při teplotě nižší než +15°C. V případě chladného počasí nechte WAKOL D
3045 ohřát ve vytápěné místnosti. Všechny udávané hodnoty jsou měřeny při 20°C and 65%
relativní vlhkosti vzduchu.
Zaručujeme vysokou kvalitu našich výrobků. Všechny údaje jsou založeny na testech za
standardizovaných podmínek a dlouholetých praktických zkušenostech. Pokud je výrobek
použit na jiný materiál a jiným způsobem, než je uvedeno v technických informacích,
nemůžeme zaručit vlastnosti výrobku uvedené v tomto listě. V tomto případě doporučujeme
provést dostatečné zkoušky vhodnosti použití. Dále je třeba dodržovat pokyny výrobce
podlahové krytiny a aktuálně platné předpisy. V případě nejasností Vám rádi poskytneme
technické poradenství.
Informace o výrobku v jejich poslední verzi naleznete na www.wakol.com.
Tento technický list byl vydán 04.03.2013 a aktualizuje všechny předchozí verze, které tak
ztrácí svoji platnost.
Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz
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