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Dit adviesblad is bedoeld voor de volgende ondervloeren: (dubbel en of hard) gebakken tegels, 

travertin, graniet, geglazuurde tegels, plavuizen, marmer etc. Verlijming op leisteen is niet mogelijk.  

  

Dit type vloeren worden in de praktijk veelal onderhouden met polish of wasachtige substanties en 

zepen. Hierdoor verkrijgt men, zonder een gedegen voorbehandeling, geen correcte hechting.   

  

Daarom is het aan te bevelen als volgt te handelen:  

 -    de gehele tegelvloer dient nagelopen te worden op gebroken en/of losliggende tegels. Deze 

dienen verwijderd te worden. Tegelvloeren die in het cement zijn gelegd liggen doorgaans wel vast, 

echter bij de gelijmde tegelvloeren vindt men nogal eens vele losse tegels. Komen de tegels er 

gemakkelijk uit, dan is het verstandig de gehele tegelvloer eruit te halen.  

  

-    de gehele tegelvloer reinigen met Wakol R4515. Dit product ontvet de vloer en verwijderd de 

aanwezige polish en/ of zeeplagen. Het product verdunnen in een verhouding van 1 op 3 (1deel 

R4515 en 3 delen water). Met een gieter de verdunde Wakol R4515 op de vloer verdelen. Verbruik ca. 

1 liter Wakol R4515 voor 20 m². Direct na aanbrengen de vloer schrobben met een eenschijfmachine 

voorzien van een zwarte pad. Let op goed de tijd nemen om de vloer goed te schrobben. Aansluitend 

met een waterstofzuiger de vloer drogen. Vervolgens de vloer tweemaal met schoon water nadweilen. 

Ook dit met de waterstofzuiger opnemen.  

  

LET OP! Wakol R4515 is een irriterend product. U dient zich te confirmeren aan de persoonlijke 

beschermingsmiddelen welke op de verpakking zijn aangegeven. Gebruik altijd een 

waterstofzuiger! Wanneer men zonder waterstofzuiger werkt, bestaat de kans dat er vervuilde 

resten achterblijven op de tegels!  

  

Behandel de vloer nooit met groene zeep, ammoniak, thinner of normale soda. Deze producten 

kunnen eventueel reinigen en/of ontvetten, echter zullen de aanwezige polishlagen niet verwijderen. 

 

-   Na droging van de vloer (minimaal 4 uur) dienen de plaatsen waar de losse tegels zijn verwijderd 

eerst voorgestreken te worden met Wakol D3040 en aansluitend opgevuld/geëgaliseerd te worden 

met Wakol Z645. Men kan deze plaatsen voor het lijmen van de vloer ook opvullen met bijvoorbeeld 

Wakol 2K PU-lijm Wakol PU210, Wakol PU215, Wakol PU 216 of Wakol PU 225. Na droging 

aanschuren.  

  

- Vervolgens de gehele tegelvloer schuren met bijvoorbeeld een diamantschijf. Krassen moeten 

zichtbaar zijn om voldoende hechting te verkrijgen. Indien er geen krassen zichtbaar worden, dient de 

vloer gestraald te worden.    
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-    op een vlakke tegelvloer kan men direct een parketvloer verlijmen middels Wakol MS 290, Wakol 

MS 260 en of afgewerkt meerlaags parket met Wakol MS 230.  

 

-    op een onvlakke tegelvloer dient een egalinelaag Wakol Z615 aangebracht te worden in een 

minimale laagdikte van 3 mm. De tegelvloer dient voor het aanbrengen van de egalinelaag eerst 

voorgestreken te worden met 1 laag Wakol D 3045. Hierop kan men na een nacht droging de 

parketvloer verlijmen met Wakol D1640, Wakol PU 210, Wakol PU 225, Wakol PU 215, Wakol MS 

290, Wakol MS 230 en Wakol MS 260.  

  

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische 

merkbladen van het betreffende product. Van al onze producten zijn de technische merkbladen te 

downloaden via www.lecol.nl.  

  

  

Bijzondere opmerking:  

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 01.17  
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