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WAKOL D 3045 Gruntówka specjalna 

Informacje techniczne 

Zastosowanie 

Gotowa do użycia gruntówka dyspersyjna do zwiększenia przyczepności mas szpachlowych 
firmy Wakol, do stosowania na: 

• WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa i WAKOL PU 235 Gruntówka poliuretanowa 

• asfalcie lanym 

• płytach wiórowych 

oraz na posadzkach po gruntownym czyszczeniu, jak 

• płytki ceramiczne 

• posadzki z kamienia naturalnego 

• lastryko 

do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Szczególne właściwości 

1)  2) 
  

 

• nie zawiera rozpuszczalnika zgodnie z 
TRGS 610 

• do stosowania na podłogi z ogrzewaniem 
podłogowym 

• przyczepna powierzchnia • gotowa do użycia 
 
1)  wg kryteriów GEV (niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych) produkt zaklasyfikowany do klasy 
 emisji z kodem EC1 PLUS: bardzo niska emisja 
2) klasa emisji wg prawa francuskiego 

Dane techniczne 

Baza surowcowa:  dyspersja poliakrylanowa z dodatkami 

Czas schnięcia: ok. 30 - 60 minut wzgl. ok. 60 - 120 minut na płytach 
wiórowych 

Środek czyszczący:  woda, przed zaschnięciem 

Okres składowania:  12 miesięcy w temperaturze pokojowej 

Temperatura składowania: powyżej +5 °C, produkt wrażliwy na przemrożenie 

GISCODE: D1 

Kod emisji wg GEV:  EC1 PLUS 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wakol GmbH  Wakol GmbH Wakol Adhesa AG/SA Wakol Foreco srl  Loba-Wakol Polska Sp.z o.o. Lecol Chemie B.V. 

Bottenbacher Straße 30 Industriestraße 5 Schützengasse 28 Via Kennedy 75  ul. Sławęcińska 16, Macierzysz Schutweg 6 

D-66954 A-6841 CH-9410 I-20010 PL-05-850  NL-5145 NP 

Pirmasens  Mäder Heiden Marcallo con Casone Ożarów Mazowiecki Waalwijk 

Tel. +49 6331 8001 131  Tel. +43 5523 64 700 Tel. +41 31 9210 755  Tel. +39 02 9761 939 Tel. +48 22 436 24 20 Tel. +31 416 566 540 

Fax +49 6331 8001 890 Fax +43 5523 64 700 64 Fax +41 31 9212 968 Fax +39 02 97 253 021 Fax +48 22 436 24 21 Fax +31 416 566 531 

www.wakol.com www.wakol.at www.wakoladhesa.ch www.wakolforeco.it www.loba-wakol.pl www.lecol.nl 
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Sposób nanoszenia i zużycie3): 

WAKOL wałek do gruntowania, 
wałek welurowy z krótkim 
włosem lub wałek piankowy 

100 - 150 g/m²  

3) Zużycie zależy od struktury okładziny i chłonności podłoża 

Podłoże 

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356 wzgl. 
DIN 18365. Podłoże musi być trwale suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji 
utrudniających klejenie. Usunąć mechanicznie wszystkie warstwy luźne, jak i pozostałości 
starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp. 

Gruntówka specjalna WAKOL D 3045 przeznaczona jest do stosowania na gładkich, 
niechłonnych podłożach. W przypadku podłoży chłonnych należy stosować WAKOL D 3035 
Gruntówka dyspersyjna, WAKOL D 3040 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej lub WAKOL PU 
280 Gruntówka poliuretanowa wzgl. WAKOL PU 235 Gruntówka poliuretanowa. Należy 
przestrzegać zaleceń zawartych w kartach informacji technicznych dotyczących zakresu 
stosowania i czasu schnięcia stosowanych gruntówek. 

Aplikacja 

Przed użyciem gruntówkę należy dobrze wymieszać. Gruntówkę specjalną WAKOL D 3045 
nakładać na podłoże wałkiem welurowym lub piankowym, unikając przy tym tworzenia się 
kałuż. Nakładanie masy szpachlowej możliwe jest po wyschnięciu gruntówki (możliwość 
chodzenia); należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia. 

Ważne wskazówki 

Nie pracować w temperaturze poniżej +15 °C. Gruntówkę specjalną WAKOL D 3045 
magazynowaną w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześnie przenieść do 
ciepłego pomieszczenia. Wszystkie wartości odnoszą się do temepratury ok. 20° C i 65 % 
względnej wilgotności powietrza. 

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na 
badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z 
normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy 
wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy 
przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów 
stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. 
W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji. 

Aktualne karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com. 

Niniejsza karta informacji technicznych z dnia 06.07.2015 anuluje wszystkie poprzednie 
karty. 


