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WAKOL MS 246 StarMonti
Technische Informatie

Toepassingsgebied

1-component, elastische montagelijm voor het lijmen van
• Plinten van kunststof
• Plinten van hout
• Houten materialen
• Metalen
op juist voorbereide zuigende en niet-zuigende ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen

1) 2) 3)

• snel hardend
• dik
• vochthardend
• eenvoudige verwerking

1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
2) Emissieklasse volgens Frans recht
3) Lijmen, methoxysilaan houdend

Technische gegevens

Grondstofbasis: Silaangemodificeerd polymeer
Reinigingsmiddel: WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken voordat de lijm uithardt
Open tijd: 5 - 10 minuten
Opbrengen: met geschikt buisfoliepistool
Uithardingstijd: 2,5 mm laag - 24 uur
Bewaartemperatuur: tussen +5 °C en +25 °C, tegen hitte beschermen
Houdbaarheid: 12 maanden bij kamertemperatuur



Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit
de geldige normen en merkbladen. De te verlijmen ondergronden moeten stof-, vet- en olievrij,
alsook stevig en stabiel zijn. Indien nodig vooraf aanschuren.

Gebruiksaanwijzing

WAKOL MS 246 StarMonti in rupsvorm op de te lijmen substraten aanbrengen en binnen de
open tijd met elkaar verbinden.

Belangrijke informatie

 
Onder +5 °C en boven +40 °C mag WAKOL MS 246 StarMonti niet verwerkt worden.
 
De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve
luchtvochtigheid van 50 %. Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde
ruimte op temperatuur laten komen.
Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is
gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op
genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende
projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten anspraken op deze
informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze
gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans
geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische
adviezen staan wij altijd ter beschikking.
 
De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.
 
Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van
19.03.2021 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.
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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 GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


