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WAKOL D 3055 Gruntówka dyspersyjna 

Informacje technicze 

Zastosowanie 

Gotowa do użycia gruntówka dyspersyjna do gruntowania chłonnych 

• jastrychów cementowych, 

• jastrychów z siaraczanu wapnia (anhydrytowych) 

• płyt gipsowo-kartonowych 

przed układaniem parkietu, do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Szczególne właściwości 

1)  2) 

  

 

• z rozpuszczalników wg TRGS 610 • do stosowania na podłogi z ogrzewaniem 
podłogowym 

• pod meble na kółkach  
 
1) wg kryteriów GEV (niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych) produkt zaklasyfikowany do klasy 
 emisji z kodem EC1 PLUS: bardzo niska emisja 
2) klasa emisji wg prawa francuskiego 

Dane techniczne 

Baza surowcowa:  dyspersja poliakrylowa 

Czas schnięcia: na jastrychach cementowych po optycznym wyschnięciu 
ok. 30 minut; 

 na jastrychach z siarcznu wapnia i płytach gipsowo-
kartonowych- czas schnięcia ok. 2 godziny. 

Środek czyszczący: woda, przed zaschnięciem gruntówki 

Okres składowania: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej 

Temperatura składowania: powyżej +5 °C, produkt wrażliwy na przemrożenie 

GISCODE: D1 

Kod emisji wg GEV:  EC1 PLUS 

Sposób nanoszenia i zużycie3): 

WAKOL wałek do gruntowania, 
wałek welurowy z krótkim 
włosem lub wałek piankowy 

ok.100-150 g/m² 

3) Zużycie uzależnione jest od struktury i chłonności podłoża 
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Podłoże 

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356. 
Podłoże musi być równe, trwale suche, mocne, bez zarysowań, zanieczyszczeń i substancji 
utrudniających klejenie. Usunąć mechanicznie wszystkie luźne warstwy, jak i pozostałości 
starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp. 

Jastrychy z siarczanu wapnia przygotować mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta 
względnie według obowiązujących norm i zaleceń z kart informacji technicznych. Następnie 
podłoże odkurzyć. 

Aplikacja 

Przed użyciem gruntówkę dobrze wstrząsnąć. Gruntówkę dyspersyjną WAKOL D 3055 
nakładać na podłoże przy użyciu wałka do gruntowania WAKOL, wałka welurowego lub 
piankowego, przy czym należy unikać tworzenia się kałuż. Kolejny etap prac, układanie 
parkietu, można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntówki, należy przestrzegać 
zalecanego czasu schnięcia. 

Ważne wskazówki 

Nie pracować w temperaturze poniżej +15 °C. Gruntówkę dyspesyjną WAKOL D 3055 
magazynowaną w chłodnym miejscu należy odpowiednio wcześnie przenieść do ciepłego 
pomieszczenia. Wszystkie podane wielkości bazują na temperaturze otoczenia ok. 20 °C 
i 65 % względnej wilgotności powietrza. 

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dopuszczonych do stosowania klejów do parkietu. 

Gruntówkę dyspersyjną WAKOL D 3055 nie wolno stosować pod masy wyrównawcze. Z 
tego wyłączone są niewielkie, częściowe szpachlowania przy użyciu masy szpachlowej 
WAKOL Z 640, masy szpachlowej WAKOL Z 645 lub masy naprawaczej WAKOL Z 505. 

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na 
badaniach, wieloletnim praktycznym doświadczeniu oraz warunkach normatywnych. 
Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy 
wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy 
przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń 
producentów stosowanych okładzin oraz obowiązujących norm i kart informacji technicznych. 
Nasz dział techniczny, w przypadku dalszych pytań, jest do Państwa dyspozycji. 

Karty informacji technicznych są dostępne na stronie www.wakol.com. 

Niniejsza karta informacji technicznych z dnia 22.01.2015 anuluje wszystkie poprzednie 
karty. 

 
 


