
WAKOL D 3055 
UNIVERSALUS PARKETO KLIJŲ GRUNTAS 

 

Techninė informacija 
 

NAUDOJIMO SRITIS 
Paruoštas naudojimui dispersinis gruntas, skirtas įgeriančioms: 

 cementinėms grindims 

 kalcio sulfato mišiniams 

 gipso plokščių grindims 

Naudojamas po visų rūšių Wakol parketo klijais vidaus patalpose. 

 

SPECIALIOS SAVYBĖS 
 

 

1)  2) 

 

 be skiediklių pagal TRGS 610 

 tinka po kėdėmis su ratukais 

 tinka ant šildomų grindų 

 
1) Remiantis GEV kriterijais,klasifikuojamas kaip  EMICODEEC1 PLUS: 

Išskiria labai mažą emisiją 

2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos teisę 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Rišančioji medžiaga:   poliuretano dispersija 

Džiūvimo laikas:   apie 30 min. ant cementinių grindų 

apie 2 val. ant kalcio sulfato mišinių ir gipsinių grindų 

 

Valiklis:    vanduo, kol gruntas dar neišdžiuvo 

Saugojimas:    12 mėn. prie kambario temp. 

Saugojimo temperatūra:  ne žemiau + 5°C 

GISCODE:    D1 

EMICODE pagal GEV:  EC1 PLUS 

 

Išeiga
3)

: 

WAKOL volelis, arba   apie 100 - 150 g/m² 

trumpo plauko volelis 

 
3) Išeiga priklauso nuo paviršiaus struktūros ir įgeriamumo 

 

PAGRINDAS 
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 reikalavimus, turi būti sausas, tvirtas be įtrūkimų, purvo ar senų klijų 

liekanų. Šlifuotas grindis reikia nusiurbti. 

 



NAUDOJIMAS 

Sukratyti pakuotę prieš darbą. Naudodami volelį pradėkite tepti WAKOL D 3055 gruntą. Stenkitės 

išvengti balučių susiformavimo. Prieš pradėdami klijuoti parketą, įsitikinkite jog gruntas visiškai 

išdžiuvo. 

 

SVARBU 
Nenaudokite grunto, jei temperatūra žemiau nei + 15°C. Gruntas taip pat turi būti sušildytas šiltoje 

patalpoje. Visa aukščiau pateikta informacija yra prie +20°C ir 65 % santykinės oro drėgmės. 

Gruntas netinkamas naudoti prieš grindų išlyginamuosius mišinius. 

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

patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi 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 gruntuojant  visą paviršių. 

 

Ši techninė informacija paruošta 2014.12.08 

 

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/

