
Helt i mål utan ansträngning!

Produkt:

WAKOL MS 292 Parkettlim
Nyhet – första skjuvhållfasta Wakol MS-parkettlimmet i slangpåse

Modernt – optimerat för ergonomisk och effektiv bearbetning med WAKOL Applikator 90

Beprövat – tillförlitlig Wakol MS-teknologi

Säkert – ingen växelverkan med lack
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

WAKOL MS 292 Parkettlim – snabbt, ren och 
enkel att bearbeta

Skjuvhållfast MS-parkettlim för alla  
typer av parkett och träslag

Parkettlimmet WAKOL MS 292 är ett skjuvhållfast MS-polymerlim 
som utan problem limmar även spröda träslag och parkettdimen-
sioner. Det uppfyller villkoren för DIN EN 14293 liksom ISO 17178 
i gruppen för ”hårda parkettlim”. 

Genom sin ovanligt höga vidhäftning ser det redan vid golv-
läggningen till att även långa parkettbrädor fäster mot golvet 
omedelbart.

Speciellt för WAKOL Applikator 90

Parkettlimmet WAKOL MS 292 har tagits fram för bearbetning  
i limapplikatorer med en diameter på minst 90 mm, som exem-
pelvis WAKOL Applikator 90. Följaktligen är produkten tillgänglig 
i en slangpåse på 4.200 ml. 

När limmet togs fram lades särskild vikt vid att det skulle vara 
enkelt att pressa ut limmet. Det förekommer inget irriterande 
droppande av lim efter att du släpper på applikatorn. Med 
parkettlimmet WAKOL MS 292 uppnår du effektivast möjliga 
golvläggning med en applikator.

Ingen växelverkan med lack

Parkettlimmet WAKOL MS 292 är fritt från mjukgörare. Därmed 
är det uteslutet att limmet släpper ifrån sig komponenter och 
växelverkar med parkettlack. 

WAKOL MS 292 parkettlim omfattas naturligtvis av systemgaran-
tin ”Connected Systems” tillsammans med Loba-lacker. För hela 
systemet gäller en systemövergripande garanti.

10 års förlängning av garantin

Precis som för alla Wakol MS-parkettlim erbjuder Wakol även för 
WAKOL MS 292 en 10 års förlängning av garantin.

Ekonomiskt  

Arbetssättet med applikator gör det möjligt att använda mindre 
lim men behålla samma vätning jämfört med applicering med 
tandspackel. Genom applicering med WAKOL-utbytesmunsty-
cken, vilka finns tillgängliga i olika storlekar, kan limmets appli-
ceringsmängd anpassas exakt efter parkettens bredd. 

Den ekonomiska dispersionsgrunden WAKOL D 3055 Univer-
salgrund för parkett kan användas för att binda damm innan 
läggning.

Mindre restavfall 

De hoptryckta slangpåsarna tar avsevärt mycket mindre plats i 
avfallskärlet än skrymmande förpackningar. 

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar 
arbeta.
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