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WAKOL MS 245 Montinator
Teknisk information

Användningsområde

Elastiskt enkomponentslim för limmontering av
• trämaterial
• metall
• plastmaterial
• betong
• sten
• dekorplattor
• väggbeklädnad
• paneler
• Trälister

Särskilda egenskaper

1) 2) 3)

• övermålningsbart efter härdning
• snabbhärdande
• stabilt
• fuktighetshärdande
• lättbearbetat

1) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
2) Golvmaterial som innehåller metoxysilan
3) Utan lösningsmedel enligt definitionen från den registrerade branschorganisationen för limtillverkare samt i TRGS 610

Tekniska data

Basmaterial: MS-hybrid-polymer
Rengöringsmedel: WAKOL RV 105 Neoprenförtunningsmedel,

innan limmet härdar
Våttid: 5 - 10 minuter



Härdningstid: 2,5 mm skikt - 24 timmar
Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C i härdat skick
Bestrykningsmetod: med lämplig patronspruta
Förvaringstemperatur: mellan +5 °C och +25 °C, skyddas mot hetta
Förvaringstid: 12 månader i rumstemperatur
Märkning enligt förordningen om farliga ämnen: se säkerhetsdatabladet

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och
datablad. Delarna som ska limmas måste vara fria från damm, fett och olja, samt vara stabila
och bärkraftiga. Slipa innan vid behov.

Hantering

WAKOL MS 245 Montinator applicera i strängar på delarna som ska limmas och håll ihop dem
under våttiden.

Viktiga anvisningar

Särskilt lämpligt för parketter, sockellister, trapprofiler, stötkanter, reparationer samt tätning av
fogar.
 
WAKOL MS 245 Montinator får inte användas vid temperaturer under +5 °C eller över +40 °C.
 
På grund av det stora antalet lacker och målarfärger rekommenderar vi att det görs ett test
innan. Applicera lacken inom 4 timmar på tätningsmedlet.
Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på
test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material
som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav
kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet
påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella
gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.
 
Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.
 
Denna tekniska information per den 06.04.2020 ersätter alla föregående versioner.
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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


