
Sauber arbeiten!Veilig en schoon werken!

Stofarme egalisatiemiddelen van Wakol
Modern – geavanceerde bescherming van de gezondheid van de verwerker/bescherming van de gezondheid 
volgens de laatste stand van de techniek

Schoon – minder vuil bij de renovatie

Veelzijdig – compleet assortiment voor alle soorten vloerbedekkingen en parket 

Efficiënt – nu ook voor projecttoepassingen 
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Professionals werken stofarm: 
stofarme egalisatiemiddelen van Wakol

Stofarm aanroeren

Tot dusver komt er bij het mixen van egalisatiemiddelen veel stof 
vrij. Dat behoort met de stofarme egalisatiemiddelen van Wakol 
tot het verleden. Bij het mixen ontstaat tot wel 90 % minder 
stof. Daarmee hoeft de verwerker voortaan geen rekening meer 
te houden met de beschermingsmaatregelen die de arbeidsbe-
scherming wettelijk voorschrijft. Metingen die door de beroeps-
organisatie voor de bouw zijn uitgevoerd, hebben de stofarme 
eigenschap bevestigd. Ter bescherming van de gezondheid van 
de verwerker wordt het gebruik van deze egalisatiemiddelen 
dringend aanbevolen. Dit biedt ook bij toepassing van egalisa-
tiemiddelpompen een onschatbaar voordeel. 

Schone bouwplaats – voordeel bij de renovatie

Dat er bij het mixen minder stof vrijkomt, is met name voor 
opdrachtgevers in de private sector een groot voordeel. Op die 
manier verloopt het werk binnenshuis schoner en is de opdracht-
gever tevredener. 

Breed stofarm assortiment

Wakol is al sinds jaren voorloper als het gaat om de bescherming 
van de gezondheid door stofreducering. Tegenwoordig is voor alle 
soorten vloerbedekkingen een doelgericht assortiment beschikbaar: 

WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, stofarm

Beproefd topproduct. Fundament van het huidige assortiment 
aan stofarme egalisatiemiddelen. WAKOL Z 615 Egalisatiemiddel, 
stofarm wordt al sinds jaren met succes toegepast voor de voor-
bereiding van de ondergrond voor het daaropvolgend leggen van 
parket, kurk en van textiele en elastische vloerbedekkingen. Een 
betrouwbare premiumkwaliteit voor alle veeleisende omstandighe-
den – voor private huishoudens tot industriële zware toepassingen. 

WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm

Het snelle topproduct. De perfecte voorbehandeling waardoor 
de ondergrond sneller gereed is voor het daaropvolgend leggen 
van parket, kurk en van textiele en elastische vloerbedekkingen.

WAKOL Z 610 Egalisatiemiddel, stofarm combineert uitstekende 
verwerkingseigenschappen met een snelle gereedheid voor het 
leggen van vloerbedekkingen. Bij een laagdikte tot 5 mm kun-
nen parket en alle vloerbedekkingen na 6 uur gelegd worden. 
Zelfs bij dikkere lagen tot maximaal 20 mm – aangelengd tot 
30 mm kan het leggen al na 24 uur plaatsvinden.  
Nieuwe snelle premiumkwaliteit – voor private huishoudens tot 
en met industriële zware toepassingen.

WAKOL Z 680 Project egalisatiemiddel, stofarm

Efficiënt projectproduct. Waar op grote oppervlakken wordt 
gewerkt, komt veel stof vrij. Aan de reducering van stof wordt nu 
alle aandacht geschonken: WAKOL Z 680 Project egalisatiemid-
del, stofarm. Dit is het eerste stofarme projectegalisatiemiddel 
in de markt voor het efficiënt leggen van textiele en elastische 
vloerbedekkingen. Ook laagdiktes tot 10 mm kunnen met WAKOL 
Z 680 Project egalisatiemiddel, stofarm gerealiseerd worden. 
De efficiënte projectkwaliteit – voor textiele en 
elastische vloerbedekkingen.

WAKOL Stofreduceerder

De alternatieve oplossing. Bescherming van de gezondheid bij 
het mixen van een conventioneel Wakol egalisatiemiddel: de 
WAKOL Stofreduceerder. Voor een uitstekende bescherming 
van de gezondheid kan de WAKOL Stofreduceerder voor alle 
conventionele Wakol egalisatiemiddelen toegepast worden om 
ook hier met minder stofontwikkeling te werken. Metingen die 
door de beroepsorganisatie voor de bouw zijn uitgevoerd, heb-
ben de stofreducerende eigenschap bevestigd. Met het oog op 
de bescherming van de gezondheid wordt geadviseerd om de 
WAKOL Stofreduceerder toe te passen als er geen stofarm egalisa-
tiemiddel wordt gebruikt. Het verwerkingsvriendelijke product – 
voor alle egalisatiemiddelen zelfvloeiend of een uitvlakmassa.  

Bescherming van de gezondheid in de kern samengevat: 
stofarme oplossingen van Wakol

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht 
te nemen.
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Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


