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WAKOL D 3540 Adeziv de contact , pentru pluta 
Informatii Tehnice : 

Domeniu de utilizare : 

Adeziv de contact , in dispersie , pentru montajul : 

• Pardoseli din pluta pe suport din pluta , conf. ISO 3813 sau DIN EN 12104 
de asemenea , furniruit , cerat sau lacuit din productie. 
• Placari din pluta pentru pereti 
•  Mocheta pe trepte 

 pe suprafete absorbante si neabsorbante , la interior. 

Caracteristici speciale : 

1) 2) 3) 
 

 

• Nu contine solventi , conf. TRGS 
610 

* Recomandat pe incalzire in pardoseala 

* Rezistent la scaune cu rotile * Se poate calca imediat dupa montaj 
 

 

 
1) Clasificare dupa criteriile GEV- EMICODE-EC1 PLUS R: - Emisii foarte scazute. 
2)   Norme de poluare in conformitate cu legislatia franceza. 
3) Emisii testate in conformitate cu normene DIBt -pt. constructii Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155,10-10   

Date Tehnice : 

Materie prima de baza :               Latex-Acrylat 
Timp de aerisire : aprox. 30 - 45 minute , pe strat absorbant 

aprox. 60 - 90 minute , pe strat neabsorbant si pe dosul 
materialului 

Timp de lucru :                 aprox. 2 - 3 ore pentru placile deja lacuite , 1-1,5 ore 
Agent de curatare ; apa , inainte de uscarea adezivului 
Valabilitate :                 12 luni 
Temperatura de pastrare : nu sub +5 °C. Este sensibil la inghet. 
GISCODE: D1 
EMICODE nach GEV:  EC1 PLUS 
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Aplicare si consum 4): 

Rola cu peri 
scurti 

minim 250 g/m² Pluta 

TKB A1 - A3 150 – 650 g/m² Mocheta 
4) Consumul depinde de porozitatea si gradul de absorbtie a stratului suport. 

Stratul suport ; 

 Stratul suport si conditiile de clima , trebuie sa corespunda cerintelor DIN 18356 . 
Sa fie uscat , fara fisuri , ferm si trebuie indepartate toate resturile care pot afecta priza 
ulterioara a oricarui material . 
Se va avea in vedere , ca la montajul plutei cu adezivul WAKOL D 3540 , stratul suport sa fie 
pe baza de ciment , eventual , finisat cu sapa autonivelanta WAKOL Z 615 . 
Sapele din Sulfat de Calciu , ca suport , vor fi turnate in strat de minim 2 mm. 
Stratul suport care s-a slefuit in prealabil , inainte de montaj , se va amorsa cu WAKOL D 
3040 , diluat ½ si se va acorda atentie timpului de uscare. 

Prelucrare : 

Inainte de utilizare , se va amesteca foarte bine , in recipient. Cu ajutorul aplicatorului 
adecvat , se va acoperi in start uniform , atat suprafata materialului , cat si suportul, Se vor 
evita baltirile . 
In momentul cand adezivul aplicat devine transparent , se poate lipi si se preseaza cu un 
ciocan de cauciuc. Imediat dupa lipire , se poate pasi. 
O eventuala acoperire cu lac , se poate efectua dupa 24 de ore de la montaj. 
 

Important : 

Nu se va lucra la o temperatura a stratului suport , de sub 15 gr C. 
In anotimpul rece , adezivul se va aclimatiza cu temperatura ambientala.Toate cifrele din Fisa 
Tehnica , se refera la o temperatura de 20 gr.C si umiditate relativa a aerului de 65 %. 
La montajul plutei cu dos din PVC , nu se va lipi cu adezivul WAKOL D 3540 . In aceste 
cazuri , va sugeram sa luati legatura cu Serviciul Tehnic de la Wakol . 
Noi garantam consecvent calitatea inalta a produselor noastre. Toate cifrele se bazeaza pe 
teste și mulți ani de experiență practică și se referă la condiții standardizate. Din cauza 
varietatii mari a materialelor utilizate, precum și diferitelor condiții de șantier pe care nu le 
putem controla, nu putem oferi garantie totala , decat in cazul folosirii sistemelor complete 
Wakol. Prin urmare, recomandăm efectuarea de teste inaintea aplicarii materialelor. 
Instrucțiunile de aplicare ale producătorului precum și standardele și avizele aplicabile în 
prezent, trebuie respectate. In plus, oferim consultanță tehnică profesionala. 
Fișele Tehnice de produs pot fi găsite în versiunea curentă în www.wakol.com. 
Prezentele informații tehnice din 14.08.2014 , înlocuiesc toate versiunile anterioare 
A nu se lasa la indemana copiilor ! 


