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WAKOL NE 470 Contactlijm 

Technische informatie 

Toepassingsbereik 

Neopreenlijm voor 

• Plinten 

• Trapranden 

en het op trappen leggen van 

• Textielvloerbedekkingen 

• homogene PVC-vloerbedekking 

• Rubberen vloerbedekkingen 

• Linoleumvloerbedekkingen 

• Kurk vloerbedekkingen 

Op zuigende en niet zuigende ondergronden binnenshuis. 

Bijzondere eigenschappen 

 1) 
 

• geschikt voor stoelwieltjes • geschikt voor vloerverwarming 
 
1)  Emissieklasse overeenkomstig het Franse recht 

Technische gegevens 

Grondstofbasis:  Polychloropreen 

Wachttijd:  ca.15 - 20 minuten 

Inlegtijd:  ca. 30 minuten 

Reinigingsmiddel: WAKOL RV 105 Neopreen-Verdunner 

Bewaartijd:  12 maand in dicht afgesloten verpakking 

Bewaartemperatuur:  niet onder +5 °C; vorstgevoelig 

Aanduiding volgens verordening 
inzake gevaarlijke stoffen:  zie veiligheidsgegevensblad 

GISCODE: S1 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wakol GmbH  Wakol GmbH Wakol Adhesa AG/SA Wakol Foreco srl  Loba-Wakol Polska Sp.z o.o. Lecol Chemie B.V. 

Bottenbacher Straße 30 Industriestraße 5 Schützengasse 28 Via Kennedy 75  ul. Sławęcińska 16, Macierzysz Schutweg 6 

D-66954 A-6841 CH-9410 I-20010 PL-05-850  NL-5145 NP 

Pirmasens  Mäder Heiden Marcallo con Casone Ożarów Mazowiecki Waalwijk 

Tel. +49 6331 8001 131  Tel. +43 5523 64 700 Tel. +41 31 9210 755  Tel. +39 02 9761 939 Tel. +48 22 436 24 20 Tel. +31 416 566 540 

Fax +49 6331 8001 890 Fax +43 5523 64 700 64 Fax +41 31 9212 968 Fax +39 02 97 253 021 Fax +48 22 436 24 21 Fax +31 416 566 531 

www.wakol.com www.wakol.at www.wakoladhesa.ch www.wakolforeco.it www.loba-wakol.pl www.lecol.nl 
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Manier van aanbrengen en verbruik2): 

Aan beide zijden met kwast 200 - 250g/m² Plinten, trapranden 

aan beide zijden met gladde 
spatel of TKB A1 

300 - 350g/m² Textielbekledingen, homogene PVC-
bekledingen, rubberen vloerbedekking, 
linoleum vloerbedekking, kurk 
vloerbedekking 

2) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en de zuigkracht van de ondergrond 

Ondergronden 

De ondergrond en de omstandigheden dienen te voldoen aan de eisen van DIN 18365. 
Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog, vormvast, vrij van scheuren, verontreinigingen en 
stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting te zijn. 

Oneffen ondergronden met Wakol egalisatiemassa egaliseren. De technische informatie van 
de voorstrijkmiddelen en plamuurmassa moet in acht genomen worden. 

Gietasfalt in principe egaliseren. 

Verwerking 

De lijm voor gebruik goed roeren. Met vlakke of fijngetande lijmkam gelijkmatig opbrengen 
op de ondergrond en de vloerbedekking, waarbij lijmopeenhoping voorkomen dient te 
worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd correct in het lijmbed leggen en goed 
aanwrijven. Het is niet mogelijk om achteraf correcties uit te voeren. 

Het aaneenlassen van de vloerbedekking kan de volgende dag plaatsvinden. 

Tijdens de verwerking en de definitieve uitharding (ca. 3 dagen) niet aan direct zonlicht 
blootstellen. 

Belangrijke aanwijzingen 

Verwerking niet onder +15 °C. Bij koud weer WAKOL NE 470 Contactlijm tijdig laten 
acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. Alle informatie heeft betrekking op ca. 
ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. 

Niet geschikt voor het verlijmen van hetrogeen PVC en CV-vloerbedekking. Als alternatief 
kan WAKOL D 3410 Kontakto ingezet worden. 

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle instructies zijn 
gebaseerd op testen en op meerjarige praktische ervaring en op genormeerde 
omstandigheden. De veelheid van ingezette materialen en verschillende omstandigheden, 
die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid van deze instructies uit. Daarom 
bevelen wij eigen testen aan. 

De gebruiksaanwijzingen van de producent van het parket en de op dit moment geldende 
normen moeten in acht worden gehouden. Bovendien staan wij u graag met onze technische 
ondersteuning ter beschikking. 

De actuele product merkbladen vindt u op onze website www.wakol.com. 

Met deze uitgave van 13.07.2015 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid. 


