
WAKOL PS 275 
BETONINIO PAGRINDO REMONTINIS GRUNTAS 

 

NAUDOJIMO SRITIS 

Paruoštas naudojimui gruntas, skirtas sutvirtinti silpną cementinį pagrindą. 

 

SAVYBĖS 

 Sudėtyje nėra skiediklių pagal TRGS 610 apibrėžimą 

 Giluminis įsiskverbimas 

 Didelis pagrindo sutvirtinimo efektas 

 Labai maža emisija EMICODE EC1 R  

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Rišančioji medžiaga:                 Sodium silica (skystas stiklas) 

Valiklis:                                     Vanduo, kol gruntas dar skystas 

Vėdinimo laikas:                       3 – 5 dienos 

Naudojimas:                              Su ilgo plauko voleliu 

Laikymo temperatūra:               Ne žemiau nei + 5° C 

Galiojimas:                                12 mėnesių prie kambario temperatūros 

Gis kodas:                                  Netaikoma 

EMI KODAS pagal GEV:        EC1 R 

Sunaudojimas:                           600 g/m²   

Išeiga priklauso nuo pagrindo struktūros ir įgeriamumo 

 

PAGRINDAS 
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų, lygus ir švarus. Nelygius ir 

išsisluoksniavusius sluoksnius reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti. Šlifavimas turi būti 

atliekamas su disku nr 16 arba 24. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Prieš naudodami gruntą gerai jį sukratykite. Užtepkite gruntą su ilgo plauko voleliu 

(plaukų ilgis 8 – 16 mm). Venkite perteklinio kiekio ir balų susiformavimo ir tas vietas 

nedelsiant išlyginkite su voleliu. Užtepkite maždaug 600 g/m² ir ant šviežio grunto 

užbarstykite Wakol S 28 smėlio (frakcija 0,2-0,8 mm). 

Po 3 – 5 dienų džiūvimo nušlifuokite paviršių nuo perteklinio ir blogai prikibusio smėlio 

sluoksnio, naudodami diską nr. 24 ar 40, bei gerai nusiurbkite grindis. 

Jei paviršius buvo labai sausas, tai susigers didesnis grunto kiekis ir tai prailgina 

džiūvimo laiką. Pagrindo išdžiūvimas nustatomas su CM metodu. 

Ant Wakol PS 275 grunto tinka visi Wakol MS ir PU klijai. 

Pagrindo tvirtumą galima įvertinti su „PressoMess“ įrenginiu. Šiam tikslui paruoškite 5 

bandymo vietas. Paruoškite bent vieną bandymo vietą ant 200 m² ploto.  

Parketo klijavimas, priklausomai nuo bandymo rezultatų: 

>  0.8 N/mm² stiprumas, tiesioginis klijavimas tik pasitarus su specialistais. 

> 1.5 N/mm² stiprumas, galimas tiesioginis klijavimas mozaikinio parketo (kubo formos) 

ir daugiasluoksnės parketlentės. 

> 2.0 N/mm² stiprumas, galimas tiesioginis visų standartizuotų parketo rūšių klijavimas. 

 



SVARBU 

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Sušildykite gruntą iki tokios temperatūros.  

Venkite balučių susiformavimo. 

Nenaudokite Wakol PS 275 grunto, jei pagrindas labai drėgnas ar pagrindas tiesiogiai 

kontaktuoja su žeme. Šis gruntas taip pat netinka Kalcio sulfato pagrindui. 

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais 

ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie 

yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal 

instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius 

testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite grindų gamintojo klijavimo 

rekomendacijas. 

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija 

Importuotojas: UAB GLAISTŲ CENTRAS, Lakūnų 30, Vilnius. Tel. 8 618 83353 

www.e-parketas.lt; www.glaistymas.lt 

  

 

http://www.e-parketas.lt/
http://www.glaistymas.lt/

