
Houdt stand tegen iedere druk!

WAKOL D 3318 MultiFlex,  
vezelversterkt
Zeker – geen indrukken zichtbaar na het verlijmen

Universeel – voor PVC, CV, Rubber en Linoleum

Snel – eenvoudige installatie door snelle krachtopbouw

Economisch – zeer laag verbruik
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WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt – 
de universele lijm tegen indrukken

Dispersie „natbed” lijm

 · Voor verlijming van PVC-Design vloerbedekking,  
homogene- en heterogene PVC vloerbedekking,  
CV-vloerbedekking, linoleum en rubberen

 · Vezelversterkt

 · Zeer emissiearm EMICODE EC1 PLUS

Zekerheid door vezeltechnologie

Speciale vezels in de lijm garanderen enerzijds een buitengewoon 
gelijkmatige verwerking van de lijm, zelfs bij standaard tanding. 
Een speciale lijmkam is niet vereist.. Een gering verbruik en 
gedefinieerde wachttijden op het totale oppervlak zijn hiervan 
een direct gevolg.

Anderzijds verhinderen de speciale vezels vervormingen in de 
lijmlaag, bijvoorbeeld door het bewegen op de knieën op de 
vers ingelegde vloerbedekking tijdens de verlijming, evenals een 
deformatie van de uitgeharde lijmlaag door zware puntbelasting 
tijdens het gebruik. Dat geeft zekerheid voor duurzaam mooie 
oppervlakken.

Één product voor alle elastische vloerbedekkingen

Universeel inzetbaar voor PVC- en CV-vloerbedekkingen, in het 
bijzonder voor PVC-designvloerbedekkingen, evenals kwartsvinyl 
tegels, rubberen vloerbedekkingen en linoleum. De buitenge-
woonlijke bandbreedte van het toepassingsgebied reduceren 
merkbaar de opslagkosten, is economisch en verlaagt het risico 
van verwarringen.

Comfortabele en economische verwerking

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt staat voor een comfor-
tabele verwerking. De lijm wordt met de gebruikelijke lijmkam-
men aangebracht, is zeer licht verwerkbaar en geeft op grond 
van de vezeltechnologie een buitengewoon gelijkmatig lijmbeeld. 
WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt, bouwt in korte tijd een 
hoge vastheid en een uitmuntend „draadbeeld” van de lijm op. 
Verder zorgt de hoge aanvangskleefkracht ervoor dat ongewenst 
verschuiven van de vloerbedekking wordt tegengegaan, in het 
bijzonder belangrijk bij designvloerbedekkingen.

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt is het door het zeer 
geringe verbruik en de comfortabele, tijdbesparende verwerking 
zeer economisch.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht 
te nemen.
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Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


