
 
 
 
 
 

WAKOL D 3540 

Kontaktiniai klijai kamštinei grindų dangai 
 

Naudojimo sritis 
Dispersiniai kontaktiniai klijai skirti klijuoti kamštinę grindų dangą ir vaškuotas kamštinės 
dangos juosteles ant įgeriančių ir neįgeriančių paviršių, o taip pat ir ant esamų grindų dangų 
vidaus patalpose. Galima klijuoti ir ant sienų bei laiptų. 
 

Specialios savybės

 be skiediklių* 
 didelis pirminis sukibimas 
 tinka po kėdėmis su 

ratukais 

 labai mažos emisijos** 
 galima iš karto vaikščioti             

 tinka ant šildomų grindų

 

* pagal TRGS 610 
** EMICODE EC1 PLUS klasė 
 
 

Techninė informacija
Rišančioji medžiaga: 
Valiklis: 
Darbo metodas: 
 
Išeiga: 
 
 

Vėdinimo laikas: 
 
 
 

Atviras išlaikymo 
laikas: 
 
 

Saugojimo temp.: 
Galiojimo laikas: 
GISCODE: 
EMICODE: 

latekso/akrilato dispersija 
vanduo, kol klijai neišdžiuvo 
su trumpo plauko veliūro voleliu tepti ant sienų, o ant grindų 
tepti dantyta glaistykle Nr. TKB A1 - A3 
 

ne mažiau kaip 250 g/m²  
 

 
apie 30-45 min. ant įgeriančių paviršių; apie 60-90 min. ant 
neįgeriančių paviršių 
 

 
apie 120-180 min.  
 

 
ne žemiau nei + 5°C,                    
 
12 mėn. prie  + 5°C ... + 25°C  
D1 
EC1 PLUS 

 
Klijuojamas pagrindas 
Pagrindas turi atitikti klimatines sąlygas ir DIN 18365 normas. Taip pat turi būti lygus, 
išdžiūvęs, tvirtas, be įtrūkimų, purvo ar senų klijų likučių. Jei klijuojama ant jau įrengtų 
dangų, tai patikrinti ar jos paviršius lygus ir be vaško ar valymo priemonių likučių.



 

Nelygius paviršius reikia išlyginti su išlyginamaisiais grindų mišiniais cemento pagrindu. 
Reikalui esant, nušlifuoti ir gerai ir nusiurbti.  Paisykite gruntavimo taisyklių. Anhidrito, 
magnezito bei cemento drožlių plokštės visada turi būti išlyginamos sluoksniu ne mažesniu  
nei 2 mm. 

Šlifuoti grindų paviršiai turi būti gruntuojami su WAKOL D 3040 koncentruotu gruntu, 
praskiestu su vandeniu santykiu 1:2 arba gruntuojami su WAKOL D 3035 universaliu gruntu. 
Prieš klijavimo darbus gruntas turi būti pilnai išdžiūvęs. 

 
Naudojimas 
Gerai išmaišykite klijus prieš darbą. Tepkite vienodu sluoksniu ant grindų ir ant kamštinės 
grindų dangos apatinės pusės. Venkite klijų balučių. Įsitikinkite, kad užteptas klijų sluoksnis 
yra pakankamas, kad suformuoti tolygią plėvelę. Klijams išdžiuvus, turi susiformuoti pilna ir 
vienodai blizgi plėvelė. 

Kai tik klijų plėvelė yra apdžiūvusi ir visiškai skaidri, galima prispausti dangą prie grindų ir 
pakalti ją tvirtai su guminiu plaktuku. Po priklijavimo, galima iš karto vaikščioti ant ką tik 
priklijuotos dangos. Sujungimai tarp plokščių ar juostelių turi būti užsandarinami praėjus 24 
valandoms po priklijavimo. 

 

Svarbu: 
Neklijuoti, esant žemiau nei + 15°C. Esant šaltam orui, sušildykite klijus ir klijuojamą dangą ir 
pagrindą. 

Jeigu klijuojama kamštinė danga su pagrindu iš PVC pagal DIN EN 655 normą (tik ant 
įgeriančių paviršių) naudokite WAKOL D 3210 PVC-Cork klijus. 

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 klijuojant visą paviršių. 
Taip pat rekomenduojame perskaityti klijuojamos dangos gamintojo klijavimo 
rekomendacijas. 
Ši techninė informacija paruošta 2010.11.23 
 
Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


