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Technický list 

 

 

WAKOL D 3045 špeciálny prednáter  

 

Oblasť použitia:  

Disperzný prednáter zamiešaný pre použitie  pre vytvorenie priľnavosti 
nivelizačných hmôt Wakol na  

- polyuretánový penetračný prednáter WAKOL PU 280 

- keramických dlažbách 

- podlahách z prírodného kameňa 

- terazze 

- liatom asfalte 

v interiéri. 

 

Mimoriadne vlastnosti  

 1)    2) 
 
- bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610    - vhodný na podlahové kúrenie      
- drsný povrch      - pripravený na použitie   

  
1) Podľa kritérií GEV zaradené do klasifikácie Emicode Tr. EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie 
2) Emisná trieda podľa francúzskeho práva 
 

Technické dáta 
 
Surovinový základ: 
 
Doba schnutia: 
 
Čistiaci prípravok: 
 
Doba skladovania: 
 
Teplota skladovania: 
 
GISCODE: 
 
EMICODE podľa GEV: 
 
Spôsob nanášania 
a spotreba 3): 

Polyakrylátové disperzie s prídavnými látkami 
 
cca. 30 – 60 minút 
 
voda kým je v čerstvom stave 
 
12 mesiacov pri izbovej teplote 
 
Nie pri menej ako 5 st.Celzia,  citlivé na mráz 
 
D 1 
 
EC 1 PLUS 
 
velúrový alebo penový valček   100 – 150 gr/m2 
 
velúrový valček: WAKOL PU280, dlažba 
penový valček:   prírodný kameň, terazzo, liaty asfalt 
 
  
 

3) 3) Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu.  
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Podklady: 
 
Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356, resp. DIN 18365 .  

 
Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancií brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy treba odstrániť 
vhodným mechanickým spôsobom.  

 
WAKOL D 3045 špeciálny prednáter je určený pre použitie na hladkých, nesavých podkladoch. Pri savých podkladoch použiť 
disperzný prednáter WAKOL D 3035, prednáter koncentrát WAKOL D 3040, alebo polyuretánový prednáter WAKOL PU 280. 
 
Spracovanie: 
 
Prednáter pred použitím dobre premiešať. WAKOL D 3045 prednáter naniesť velúrovým alebo penovým valcom na podklad, 
pričom treba zabrániť tvorbe bubliniek. Následné liatie nivelizačnej hmoty, alebo lepenie potom môže nasledovať po dokonalom 
preschnutí penetrácie, treba zohľadniť predpísané časy schnutia.  
 
 
 
Dôležité rady 
 
Spracovanie pri nie menej ako +15 st.Celzia. Prednáter pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.  
 
Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností 
a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme 
ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na 
pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii 
s poradenstvom. 
 
Vydaním tohto technického listu zo 25.01.2013 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané. 
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