
Zonder inspanning naar de finish!

Product:

WAKOL MS 292 Parketlijm
Nieuw – eerste stootvaste Wakol MS Parketlijm in worstverpakking

Modern – voor de ergonomische en efficiënte verwerking met WAKOL Applicator 90 geoptimaliseerd 

Bewezen – betrouwbare Wakol MS technologie

Veilig – geen wisselwerking met lakken
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WAKOL MS 292 Parketlijm –  
snel, schoon en comfortabel verwerken

Stootvaste MS Parketlijm voor alle  
parket- en houtsoorten

WAKOL MS 292 Parketlijm is een stootvaste MS polymeerlijm die 
ook kritische houtsoorten en parketafmetingen veilig verlijmt. De 
lijm voldoet aan de normen van de DIN EN 14293 alsmede die uit 
de ISO 17178 en is ingedeeld in de groep „harde parketlijmen“. 

Door zijn buitengewone hoge aanvangshechting kan deze lijm bij 
het inleggen van lange parketelementen direct aan de ondervloer 
hechten.

Speciaal voor WAKOL Applicator 90

WAKOL MS 292 Parketlijm is speciaal voor de verwerking met 
lijmapplicatoren met een doorsnede van tenminste 90 mm. ont-
wikkeld, zoals de WAKOL Applicator 90. Vanzelfsprekend is dit 
product in een 4.200 ml worstverpakking verkrijgbaar. 

Bij de ontwikkeling van de lijm werd goed gekeken naar het ge- 
makkelijk uitpersen van lijm. Het vervelende nadruipen van de 
lijm vindt na het uitzetten van de applicator niet plaats. Met 
WAKOL MS 292 Parketlijm wordt de best mogelijke legprestatie 
met een applicator bereikt.

Geen wisselwerking met lakken

WAKOL MS 292 Parketlijm is vrij van weekmakers. Daarmee is de 
migratie van bestanddelen uit de lijm die een wisselwerking met 
parketlakken kunnen aangaan uitgesloten. 

Vanzelfsprekend is de systeemgarantie „Connected Systems“ 
in combinatie met Loba lakken voor WAKOL MS 292 Parketllijm 
gegarandeerd. Voor de gemeenschappelijke inzet van de syste-
men bestaat een systeemoverstijgende garantie.

Verlenging van de garantie naar 10 jaar

Zoals voor elke Wakol MS Parketlijm biedt Wakol ook voor WAKOL 
MS 292 Parketlijm een verlengde garantie van 10 jaar aan.*

Economisch 

De verwerking met de applicator maakt een lager verbruik 
mogelijk bij een goede lijmoverdracht in vergelijking met het 
aanbrengen met een lijmkam. Door het opbrengen met de ver-
schillende maten Wakol verwisselbare tuiten kan de hoeveelheid 
opgebrachte lijm exact aan de breedte van het parket worden 
aangepast. 

Voor het binden van stof kan voor de installatie de economische 
dispersievoorstrijk WAKOL D 3055 Parket voorstrijkmiddel ingezet 
worden.

Minder afval 

De uitgeperste worstverpakking neemt veel minder plaats in een 
afvalcontainer, zeker in vergelijking met lege lijmemmers.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht 
te nemen.

* Voor gedetailleerde informatie kunt u contact met Wakol  
opnemen.
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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


