Wakol PK4540
Technisch Merkblad

Kleurpasta grijs
Productbeschrijving:
Algemeen
Wakol PK 4540 is een grijze geconcentreerde kleurpasta.
Toepassing
Wakol PK 4540 is een grijze kleurpasta voor het inkleuren van Wakol MS-parketlijmen, Wakol
Polyurethaan parketlijmen en WAKOL dispersie parketlijmen.
Bijzondere eigenschappen
-

oplosmiddelvrij *
geen witbreuk bij WAKOL MS parketlijmen
producteigenschappen van de parketlijmen blijven behouden

* oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610
Technische gegevens
Maximale dosering:

Houdbaarheid:
Verpakking:
Emi-code:
Giscode:

1 tube per verpakking Wakol of Lecol Polyurethaan parketlijm
2 tubes per verpakking Wakol of Lecol MS parketlijm en Wakol dispersie
parketlijm
Circa 12 maanden bij kamertemperatuur.
tube
niet van toepassing

Gebruiksaanwijzing:
Wakol PK 4540, kleurpasta grijs toevoegen aan de betreffende parketlijm, bij 2 componenten
polyurethaan parketlijmen kan deze toevoeging plaatsvinden gelijktijdig met de toevoeging van de
verharder (B component).
Wakol PK 4540, kleurpasta grijs minimaal 3 minuten intensief doorroeren en aansluitend de lijm zoals
gewoonlijk verwerken. Er gelden dezelfde vrijgaven zoals aangegeven in de technische merkbladen
van de betreffende parketlijm.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het
volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij
adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.
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Belangrijk:
Wanneer een geringere hoeveelheid kleurpasta wordt bijgemengd als aangegeven, ontstaat een
lichtere grijsteint. De parketlijm kan zodoende per houtsoort aan kleur worden aangepast. De
maximaal aangegeven dosering mag echter niet overschreden worden.
De kleur, na het toevoegen van Wakol PK 4540, van de dispersielijm in verse toestand is lichter grijs.
Na doorharding van de dispersielijm ontstaat een donkere kleur.
Ingekleurde parketlijmen die zichtbaar zijn tussen de voegen / naden van de parketstroken worden na
het schuren lichter. Na de afwerking van de parketvloer middels oliën of lakken tekent deze weer
donker af.
Wakol PK 4540, kleurpasta grijs is niet geschikt voor het inkleuren van oplosmiddelhoudende
kunstharslijmen.
Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans
geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Opmerking
Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn. Dit omdat de
omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt
buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te
verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven
van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.
Bijzondere opmerking
De actuele technische merkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl Met deze uitgave vervalt het
eerdere technisch merkblad
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