
Product:

Wakol MS Montagelijmen
Universeel – geschikt voor vrijwel alle materialen aan wand, vloer en plafond

Veilig – hoge zuighechting, verschuift niet

Snel – snelle krachtopbouw, hoge beginhechting

Sterk – hoge eindsterkte

Elke wand de baas!
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Efficiënt werkresultaat –  
Wakol MS Montagelijmen 

WAKOL MS 245 Montinator – de alleskunner  
aan wand, vloer en plafond

 · Universele montagelijm en dichtmateriaal uit de 310 ml 
patroon

 · Hecht op bijna alle oppervlakken 

 · Lijmt vrijwel alle materialen

 · Toepasbaar op wand, vloer en plafond 

 · Zeer hoge zuighechting

 · Kan overgeschilderd en gelakt worden

 · Hardt vastelastisch uit

 · Voor binnen- en buitenruimtes

WAKOL MS 246 StarMonti – de specialist  
voor plinten en profielen

 · Montagelijm uit de 310 ml wostverpakking

 · Lijmt alle gebruikelijke plinten en vloerprofielen

 · Hecht op vrijwel alle oppervlakken 

 · Toepasbaar op wand, vloer en plafond 

 · Hoge zuighechting

 · Kan overgeschilderd en gelakt worden

 · Hardt vastelastisch uit 

 · Voor gebruik binnenshuis

WAKOL Handapplicator 400 – het professionele 
gereedschap voor patronen en wostverpakkingen

 · Hoogwaardig verwerkte handapplicator voor continu gebruik 

 · Toepasbaar voor wostverpakkingen en patronen tot  
400 ml inhoud

 · Maakt werken zonder inspanning mogelijk 

 · Op de verwerking van hoogviscose lijmen en  
dichtmaterialen afgestemd

 · Inschakelbare druppelstop voor schone opbrenging.

 · Garandeert volledige leging van de worstverpakking  
en patronen 

 · Gemakkelijk te reinigen 

Waarom Wakol MS Montagelijmen gebruiken?

Wakol MS Montagelijmen zijn water- en oplosmiddelvrij. Boven-
dien is WAKOL MS 246 StarMonti zelfs nog volgens EMICODE 
EC1 PLUS als zeer emissiearm geclassificeerd. De MS lijmen zijn 
vorstbestendig en kunnen daarom ook bij koude temperaturen 
in het voertuig blijven liggen. Na de verwerking kunnen moge-
lijke resten gemakkelijk van oppervlakken verwijderd worden.

Waarom nog vastschroeven?

De extreem hoge zuighechting zet het werkstuk veilig aan 
wand, vloer of plafond vast, zodat het na het aandrukken 
niet meer verschuift. Door de krachtige verlijming met Wakol  
MS Montagelijmen ontstaat een verbinding die vergelijkbaar is 
met vastschroeven of vastspijkeren.  

Hoe efficiënt werken?

De hoogviscose Wakol MS Montagelijmen kunnen zonder 
inspanning met de WAKOL Handapplicator 400 verwerkt wor-
den. Door de combinatie uit WAKOL Handapplicator 400 en 
WAKOL MS 246 StarMonti ontstaat er minder restafval. De 
wostverpakking wordt vrijwel helemaal geleegd en veroorzaakt 
nauwelijks afval.

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

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


