
 
 
 

Wakol MS 245 Montinator 
Technisch Merkblad 
 

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. 

 
 

Toepassingsgebied 

Ééncomponenten, elastische montagelijm voor het verlijmen van hout, metaal, kunststof, 
beton, steen, decoratieve platen, wandbekleding, panelen en houten plinten.  

Bijzondere Eigenschappen 

 1) 
 

• Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610 • Goed standvermogen 
• Overlakbaar naar uitharding • Hard door op vochtigheid 
• Snel doorhardend • Eenvoudige verwerking 

  
1) Emisssieklasse volgens Frans recht 

Technische gegevens 

Basismateriaal: MS-hybride-Polymeer 

Reinigingsmiddel: Voordat de lijm afgebonden is, WAKOL RV 105  
Neopreen-verdunner 

Open tijd: 5 – 10 minuten 

Uithardingstijd: 2,5 mm laag – 24 uur 

Temperatuurbestendigheid: - 40 °C bis + 90 °C in uitgeharde toestand 

Opbrengen: Met een geschikt kitpistool 

Opslag temperatuur: Tussen +5 °C en 25 °C, tegen hitte beschermen 

Houdbaarheid: 12 maanden bij kamertemperatuur  

Gevaarlijke stoffen indeling: Zie veiligheidsblad 

GISCODE: N.v.t. 
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Ondergronden 

De ondergrond en de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen van 
DIM 18365. De te verlijmen substraten moeten stof-, vet- en olievrij zijn, evenals vast en 
dragend. In voorkomend geval vooraf schuren. 
 

Gebruiksaanwijzing 

WAKOL MS 245 Montinator in rillen op de te verlijmen substraten opbrengen en binnen de 
open tijd met elkaar verbinden. 

Belangrijke informatie 

Vooral geschikt voor parket, plinten, trappenprofielen, stootborden, reparaties en het dichten 
van aansluitvoegen. 

Onder +5°C en boven +40°C mag WAKOL MS 245 Montinator niet verwerkt worden. 

Door de grote variatie aan verkrijgbare lakken en verven bevelen wij eigen tests aan. De lak 
moet binnen 4 uur op de kit worden aangebracht. 

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn 
gebaseerd op onze jarenlange ervaring. 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. 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.  

De actuele technische merkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl  

Met deze uitgave vervalt het eerdere technische merkblad. 
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