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ALLES VOOR
PVC, TAPIJT, 
KURK, LINOLEUM
EN RUBBEREN
VLOERBEDEKKING.

VERSIE 01.22



PERSOONLIJK

We houden van persoonlijk contact en spreken de taal 

van jou als vakman.

KRACHTIG

Wat wij je geven is zekerheid. We staan voor onze 

producten en bieden je actieve projectondersteuning.

KUNDIG

We zijn dé kenner op het gebied van vloervoorbereiding, 

-installatie, -afwerking en –onderhoud.

WIJ HELPEN 
VAKMENSEN 
IN TAPIJT EN 
FLEXIBELE 
VLOER-
BEDEKKING 
VOORUIT. 
NO MATTER 
WHAT. 

ONZE PIJLERS.

Lecol – onderdeel van Maiburg - heeft meer dan 50 jaar ervaring 

in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Wij helpen 

professionele vloerenleggers in tapijt & flexibele vloerbedekking, 

om beter te presteren. Met onze vooruitstrevende producten. 

Met raad en daad, kennis en kunde. Want vloeren kennen voor 

ons geen geheimen. Wat je klus of type flexibele vloerbedekking 

ook is, van voorbehandelen, egaliseren tot lijmen, wij bieden een 

passende oplossing voor elke situatie. Zetten net dat stapje extra, 

daar waar anderen geen thuis geven. Geen probleem te groot, 

geen vraag te veel.

“ALLES DAT JE NODIG HEBT ALS 

PROFESSIONEEL VLOERENLEGGER

VOOR HET VOORBEHANDELEN 

EN INSTALLEREN VAN TAPIJT & 

FLEXIBELE VLOERBEDEKKING.”

2



3



VOORBEHANDELING   PAG. 7

EGALISEERMIDDELEN  PAG. 9

LIJMEN PAG. 11  

APPLICATIEMATERIAAL PAG. 13

ONDERHOUDSMIDDELEN PAG. 15

EEN DUURZAME OF 
GEZONDE KEUZE 
VOOR JEZELF EN 
HET KLIMAAT.

INHOUDS-
OPGAVE

Wil je je project uitvoeren met producten die minder belastend 

zijn voor het milieu? Of wil je bij de realisatie van projecten meer 

rekening houden met de risico’s voor gezondheid en/of een 

positieve bijdrage leveren aan een gezonder binnenklimaat? 

Lecol helpt bij het maken van een betere keuze. 

Een hulpmiddel hiervoor is ons Maigreen-label waarmee we goed 

scorende producten herkenbaar maken. Zo scoort ons assortiment 

goed op zeer lage emissies en oplosmiddelvrij/-arm. 

ELKE PVC-VLOER, TAPIJT OF FLEXIBELE VLOERBEDEKKING 

VERDIENT HET ALLERBESTE.

Deze producten hebben reeds onafhankelijk erkende 

certificeringen waarbij er is getoetst op emissies van vluchtige 

organische stoffen en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 

Om dit aan te duiden vind je bij elk product de bijbehorende 

logo’s van deze verschillende certificeringen.

Vragen over Maigreen en/of duurzaamheid in het algemeen? 

Vraag het onze duurzaamheidscoördinator 

Leon van Dun via maigreen@maiburg.nl of +31 416 566 582

Leon
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WAKOL heeft voor het installeren van PVC-vloeren een aantal lijmen in het programma met als  

paradepaardje de WAKOL D 3125 PVC-Design vloerbedekkingslijm. WAKOL D 3125 is kwalitatief  

de beste keuze voor het verlijmen van jouw PVC-vloer! Waarom? Nou, hierom:

• Is snel en zeer lang inlegbaar (tot wel 180 minuten!)

•  Is ideaal voor het leggen van PVC-designvloerbedekking, homogene en heterogene  

PVC-vloerbedekkingen op rollen en tegels

• Is geschikt op zowel zuigende als niet zuigende ondervloeren binnenshuis

•  Kent een lager verbruik!  Deze lijm wordt direct aangebracht met de TKB A1-lijmkam.  

Hierbij bedraagt het verbruik slechts 190 tot 220 g/m², wat aanzienlijk minder is dan  

bij gangbare lijmen met een nat bed. Dit betekent tegelijkertijd ook dat er minder  

materiaal naar de bouwplaats meegenomen hoeft te worden.

• Is zeer emissie-arm, dus ook nog eens een gezonde keuze.

EENVOUDIG, 
SNEL EN GEZOND 
PVC-VLOEREN 
VERLIJMEN.

www.lecol.nl  //  +31 (0) 416 566 566  //  verkoop@lecol.nl
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VOORBEHANDELING

PRODUCT OMSCHRIJVING CERTIFICATEN DROOGTIJD VERBRUIK ARTIKEL
NUMMER

WAKOL D 3004 
VOORSTRIJK-
CONCENTRAAT - 10KG

Kant-en-klaar watergebaseerd 
oplosmiddelvrij en zeer emissiearm 
voorstrijkmiddel voor gladde, niet 
zuigende ondervloeren zoals tegels of 
ondervloeren voorbehandeld met een 
vochtscherm. 
Voor het aansluitend egaliseren.

Ca. 30-60 
minuten

40-50 g/m² 
(verdund),  
80-120 g/m² 
(onverdund)

165846

WAKOL D 3045 
VOORSTRIJKMIDDEL 
- 12KG

Kant-en-klaar watergebaseerd 
oplosmiddelvrij en zeer emissiearm 
voorstrijkmiddel voor gladde, niet 
zuigende ondervloeren zoals tegels of 
ondervloeren voorbehandeld met een 
vochtscherm.

Ca. 30-60 
minuten,  
60-120 
minuten op 
houten 
ondergrond

100-150 g/m² 125113

WAKOL D 3060 
PLASTIFICERINGS-
MIDDEL - 10KG

Kant-en-klare oplosmiddelvrije en 
zeer emissiearm dispersie voor het 
veredelen van WAKOL-egaliseer- 
middelen. 
 
Geschikt voor het verhogen van de  
hechtingskracht, de flexibiliteit en 
voor het verminderen van krimpspan-
ningen.

Ca. 1-3 uur

6,25-8 l per 
25 kg 
egaliseer-
middel

147511

WAKOL PS 275 
ONDERVLOER-
VERSTEVIGER - 11KG

Kant-en-klaar oplosmiddelvrij  
en zeer emissiearm 
voorstrijkmiddel voor het verstevigen 
van poreuze en broze/zachte 
zuigende cementgebonden 
dekvloeren binnenshuis. 

Ca. 3-5 dagen 600 g/m² 127787

WAKOL S 28 
QUARTZ-ZAND - 25KG

Speciaal geschikt voor het instrooien 
van reactielijmen en reactie voor-
strijkmiddelen (zoals WAKOL PU280 
Polyurethaan voorstrijkmiddel).

500-1000 
g/m²

157145

WAKOL PU 280 
POLYURETHAAN 
VOORSTRIJKMIDDEL 
- 5KG

Sneldrogend 1-component  
voorstrijkmiddel/vochtscherm. 
• Droog in slechts 45 minuten 
• Geschikt als vochtscherm 
• Verstevigt de ondervloer 
•  Kan op zowel zuigende als niet- 

zuigende ondergronden
•  1 component = niet mixen, geen pot 

life, geen materiaalverlies

Ca. 40-50 
minuten

Voorstrijk: 
100-150 g/m²  
Vochtscherm: 
250-300 g/m²

124166

11KG 122289

WAKOL MS 330 
SILAAN VOOR-
STRIJKMIDDEL - 10KG

Het meest vooruitstrevende oplos-
middelvrij en zeer emissiearm 
1K MS-voorstrijkmiddel met  
ingebouwd vochtscherm: 
•  Vochtscherm in slechts 1 laag én  

in 1 uur droog!
•  Vrij van epoxy en isocyanaat, dus 

gezonder werken
• Verstevigt de ondervloer 
•  Kan op zowel zuigende als  

niet zuigende ondergronden
•  1 component = niet mixen, geen pot 

life, geen materiaalverlies

Droogtijd: ca. 
60 minuten

80-120 g/
m² als voor-
strijkmiddel, 
minimaal 
250 g/m² als 
vochtscherm

147515

Zomaar een vloer lijmen of egaliseren zonder voorbereidingen is geen goed idee. Een goede controle van de ondervloer is essentieel om tot 

een goed eindresultaat te komen. Vanuit deze ondervloercontrole, kennis over de te installeren vloerbedekking en de overige omstandigheden 

kan een plan gemaakt worden over hoe de vloerbedekking geïnstalleerd dient te worden. Soms moet de vloer extra verstevigd worden of is er 

een voorstrijkmiddel nodig. Lecol heeft hiervoor een aantal producten van het merk WAKOL in het assortiment.
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Een vochtscherm aanbrengen is een optie als er na het aanbrengen van een zandcement dekvloer nog te veel vocht 

zit in de ondervloer en wachten een probleem is. Ook kun je bij een droge ondervloer voor extra zekerheid kiezen. 

Je voorkomt daarmee lange wachttijden. Met het voorstrijkmiddel WAKOL MS 330 is de wachttijd zelfs tot een 

minimum beperkt. Je hebt in slechts 1 laag én binnen 1 uur een vochtscherm! Vind je het belangrijk om gezonder 

te werken? Ook dan is dit product geschikt voor jou, want het is zeer emissiearm, oplosmiddelvrij en volledig vrij 

van epoxy en isocyanaten. 

WAAROM KIES JE VOOR WAKOL MS 330.

• Vochtscherm in slechts 1 laag én in 1 uur droog!

• Vrij van epoxy en isocyanaat, dus gezonder werken

• 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies

PRODUCTTOEPASSING.

• Verstevigt de dekvloer

• Bindt lijm- en stucresten

•  Isoleert restvocht in zandcement dekvloeren,  

tot 5 CM% zonder vloerverwarming  

en tot 3 CM% met vloerverwarming

•  Na slechts 1 uur drogen direct parket verlijmen  

met WAKOL MS-parketlijmen of

•  Na slechts 1 uur drogen direct egaliseren  

met een WAKOL-egaliseermiddel.  

Eerst voorstrijken met WAKOL D 3045  

Speciaal Voorstrijkmiddel

VOCHTSCHERM 
IN 1 LAAG ÉN IN 
1 UUR DROOG.
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EGALISEERMIDDELEN

PRODUCT OMSCHRIJVING CERTIFICAT-
EN

DROOGTIJD VERBRUIK ARTIKEL
NUMMER

WAKOL A 830 
EGALISEERMIDDEL 
- 25KG

Zeer emissiearm egaliseermiddel 
bijzonder geschikt voor anhydriet 
ondergronden met laagdiktes van 
1-30mm.

Ca. 24 uur bij 
een laagdikte 
tot 3 mm

ca. 1,5 kg/m² 148530

WAKOL Z 610 
EGALISEERMIDDEL - 
STOFARM - 20KG

Een zeer goed vloeiend stofarm en 
zeer emissiearm egaliseermiddel 
waarmee je heel snel een super strak 
eindresultaat creëert. Geschikt voor 
minerale ondergronden met 
laagdiktes van 1-30 mm

Ca. 6 uur bij 
een laagdikte 
tot 5 mm

ca. 1,5 kg/m² 162964

WAKOL Z 615 
EGALISEERMIDDEL - 
STOFARM - 25KG

Stofarm en zeer emissiearm 
egaliseermiddel geschikt voor 
minerale ondergronden met
laagdikten van 1-30mm.

Ca. 12 uur bij 
een laagdikte 
tot 3 mm

ca. 1,5 kg/m² 100021

WAKOL Z 640 
FIJN VULMIDDEL
-25KG

Zeer emissiearm vulmiddel  
met standvermogen, geschikt
voor minerale ondergronden met 
laagdiktes van 0-50mm. I.c.m. 
WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel 
uitermate geschikt om leidingen dicht 
te zetten.

Ca. 3 uur ca. 1,4 kg/m² 147512

WAKOL Z 675 
EGALISEERMIDDEL  
25KG

Zeer emissiearm egaliseermiddel 
project egaliseermiddel, geschikt 
voor minerale ondergronden met 
laagdiktes van 1-5 mm. 

Ca. 24 uur bij 
een laagdikte 
tot 2 mm

ca. 1,5 kg/m² 124170

WAKOL Z 680 PROJECT 
EGALISEERMIDDEL - 
STOFARM -25KG 

Stofarm en zeer emissiearm project 
egaliseermiddel. Tevens spanning-
sarm en cementgebaseerd. Geschikt 
voor minerale ondergronden met 
laagdiktes van  1-10 mm

Ca. 24 uur bij 
een laagdikte 
tot 3 mm

ca. 1,5 kg/m² 155000

WAKOL AR 114 
WAPENINGSVEZELS - 
15 ZAKJES PER EMMER 
- 250G

Voor het wapenen van WAKOL-
egaliseermiddelen, Z 615 en A 830.  
1 emmer met 15 zakjes (250 g); 1 
zakje per zak egaliseermiddel.

1 zakje per 
zak egaline

133331

WAKOL AR 150 
WAPENINGSWEEFSEL 
- 50 M2

Glasvezelweefsel voor het wapenen 
van WAKOL-egaliseermiddelen op 
niet homogene ondergronden.

Afhanke-
lijk van de 
grootte van 
de ruimte

124209

Indien een dekvloer niet voldoende vlak of glad is, kan er gekozen worden om deze te egaliseren met een egaliseermiddel. Ook kan het zijn dat 

er een hoogteverschil overbrugd moet worden. Maar ook om een dekvloer te repareren na het slopen van bijvoorbeeld een tegelvloer kunnen 

egaliseermiddelen toegepast worden. WAKOL heeft voor alle soorten dekvloeren en verschillende soorten te installeren vloerbedekkingen een 

goede oplossing in het uitgebreide assortiment. 
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WAKOL-EGALISEERMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN | TOEPASSINGSMATRIX

PRODUCT INHOUD
VERBRUIK 

PER M2/1 MM 
LAAGDIKTE

VLOER-
BE-

DEKKING
ONDERVLOER

COMBI 
MET

D3060

LAAG- 
DIKTE

GEMENGD 
MET 

KWARTSZAND
DROOGTIJD

PRESTATIE- 
VERKLARING

WAKOL 
EGALISEERMIDDEL 
Z610, STOFARM

20 KG 1,5 KG

Parket, 
flexibel, 
kurk en 
textiel.

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET 
(TOT 5 MM 

LAAGDIKTE)

JA 1 - 20 MM 10 - 30 MM
6 UUR 

(TOT 5 MM)
CT-C35-F7

WAKOL 
EGALISEERMIDDEL 
Z615, STOFARM

25 KG 1,5 KG

Parket, 
flexibel, 
kurk en 
textiel.

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET 
(TOT 5 MM 

LAAGDIKTE)

JA 1 - 10 MM 10 - 30 MM
12 UUR  

(TOT 3 MM)
CT-C35-F7

WAKOL 
EGALISEERMIDDEL 
Z675

25 KG 1,5 KG
Flexibel,  
textiel.

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET 
(TOT 5 MM 

LAAGDIKTE)

NEE 1 - 5 MM -
24 UUR 

(TOT 2 MM)
CT-C30-F7

WAKOL 
EGALISEERMIDDEL 
Z680, STOFARM

25 KG 1,5 KG
Flexibel,  
textiel.

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET 
(TOT 5 MM 

LAAGDIKTE)

NEE 1 - 10 MM -
24 UUR 

(TOT 3 MM)
CT-C25-F7

WAKOL 
EGALISEERMIDDEL 
A830

25 KG 1,5 KG
Parket, 

flexibel, en 
textiel.

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET

JA 1 - 20 MM 10 - 30 MM
24 UUR 

(TOT 3 MM)
CA-C30-F7

WAKOL FIJN 
VULMIDDEL Z640

25 KG 1,4 KG

Parket, 
flexibel, 
kurk en 
textiel.

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET

JA 0 - 20 MM 10 - 50 MM 3 UUR CT-C35-F6
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LIJMEN
Bij vloerbedekkingen als tapijt, PVC, linoleum, rubber en kurk is de vlakheid van de dekvloer en de opneembaarheid voor de geschikte WAKOL-

lijmen een zeer belangrijk issue. Dit is te bereiken door de juiste WAKOL-egaliseermiddelen en -lijmen voor zachte vloerbedekking toe te 

passen. Hieronder een overzicht van welke producten wij hiervoor in ons assortiment hebben zitten.

PRODUCT OMSCHRIJVING CERTIFICAT-
EN

OPEN TIJD VERBRUIK ARTIKEL
NUMMER

WAKOL D 965 DISPER-
SIE FIXEERLIJM -10KG

Oplosmiddelvrije en zeer emis-
siearme fixeer dispersie voor 
slipremmende installatie van PVC- 
en tapijttegels.

24 uur 80-150 g/m² 100062

WAKOL MS 550 PVC-  
EN RUBBERLIJM  
- 7,5KG

Oplosmiddelvrije en zeer 
emissiearme MS-lijm voor het 
verlijmen van PVC en rubber. 

35 minuten 300-580 g/m² 144527

WAKOL D 3125 PVC-
DESIGN VLOER- 
BEDEKKINGSLIJM
- 10KG

Oplosmiddelvrije en zeer 
emissiearme dispersielijm voor 
het verlijmen van PVC.

180 minuten 190-220 g/m² 152068

WAKOL D 3318 
MULTIFLEX 
VEZELVERSTERKT - 
13KG

Oplosmiddelvrije en zeer 
emissiearme vezelversterkte 
dispersielijm voor PVC, linoleum 
en rubber.

10 minuten 290-350 g/m² 135258

WAKOL D 3320 
EENZIJDIGE LIJM
- 12KG

Zeer emissiearme eenzijdige 
dispersielijmgeschikt 
voor het verlijmen van PVC.

30-50 
minuten

250-450 g/m² 135257

WAKOL D 3307 
PVC-LIJM - 14KG

Zeer emissiearme 
dispersielijm geschikt voor 
het verlijmen van PVC.

15-20 
minuten

330-530 g/m² 135256

WAKOL D 3308 
TAPIJTLIJM - 14KG

Zeer emissiearme dispersielijm 
geschikt voor het verlijmen van tapijt.

10-15  
minuten

300-525 g/m² 135259
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WAKOL-LIJMEN | TOEPASSINGSMATRIX

PRODUCT TOEPASSING
AFLUCHTTIJD (CA. 

IN MINUTEN)
OPEN TIJD (CA. 
IN MINUTEN)

GESCHIKT VOOR 
VOCHTIGE RUIMTES

GESCHIKT VOOR 
INSTALLATIE 
BUITENSHUIS

WAKOL D 3125
PVC- en  CV-vloerbe-
dekking

30-45 180 Nee Nee

WAKOL D 3304 Linoleum en textiel 0-5 15 Nee Nee

WAKOL D 3307
PVC- en  CV-vloerbe-
dekking, textiel

10-20 15-20 Nee Nee

WAKOL D 3308 Textiel 5-10 10-15 Nee Nee

WAKOL D 3318
PVC- en  CV-vloer-
bedekking, linoleum, 
rubber

5-10 10 Nee Nee

WAKOL D 3320
PVC- en  CV-vloerbe-
dekking, rubber

5-40 30-50 Nee Nee

WAKOL MS 550
PVC- en  CV-vloerbe-
dekking, rubber, linole-
um, kunstgras

0-20 35 Ja Ja

WAKOL D 3304 
LINOLEUM 
DISPERSIELIJM - 14KG

Zeer emissiearme dispersielijm 
geschikt voorhet verlijmen van 
linoleum.

ca. 15 
minuten

375-500 g/m² 135254

WAKOL D3540  
DISPERSIE  
CONTACTLIJM- 800G

Voor het verlijmen van kruk
2 – 3 

minuten
150-650 g/m2 100033

2,5KG 100034

5KG 100035

11



APPLICATIEMATERIAAL

PRODUCT OMSCHRIJVING ARTIKEL
NUMMER

WAKOL R 4515 
TEGELREINIGER - 5KG

Reiniger voor het machinaal reinigen van oude tegelvloeren 
met als doel het verwijderen van onderhoudslagen en/of sterke verontrein-
igingen. 

121365

WAKOL DOSEEREMMER - 
11L

De doorzichtige WAKOL-doseeremmer  van 11 liter heeft een schaalverde-
ling voor het eenvoudig afmeten van water.

127473

WAKOL MENGEMMER - 30L
Zeer stabiele kunststof emmer voor het mengen van WAKOL-
egaliseermiddelen, uitvlakmassa’s, PU- en epoxy uitvlakmassa’s of mortels.

100835

PRIKROLLER Voor het ontluchten van net aangebracht egaliseermiddel. 125206

RAKEL VOOR EGALINE - 
ZONDER TANDING

De rakel is ontwikkel om op een eenvoudige manier de juiste hoeveelheden 
egaliseermiddel aan te brengen. Doormiddel van de rakel, waarin de 2 
verwisselbare rakeltandingen naast elkaar geplaatst kunnen worden kan een 
variabele dikte egaliseermiddel aangebracht worden.

100538

RAKEL - TANDING - 3MM
Tanding, geschikt om in een rakel te plaatsen om de gewenste laagdikte 
egaliseermiddel aan te brengen.

125204

 5MM 125205

 8MM 100539

WAKOL RAKEL MET AF-
STANDSTIFTEN - 56 CM

Rakel met afstandstiften om in iedere gewenste 
laagdikte te kunnen egaliseren

150811

WAKOL LIJMKAM A1
Lijmkam specifiek geschikt voor het verlijmen van 
WAKOL D 3125 PVC Dispersielijm.

155093

WAKOL LIJMKAM A2
WAKOL MS 330 kan met de WAKOL Lijmkam A2 als 
vochtscherm in één laag worden aangebracht.

119491

WAKOL LIJMKAM A2 - 25CM 
BREED

Extra brede lijmkam voor het aanbrengen van WAKOL-dispersielijmen. 153601

WAKOL LIJMKAM B2 Fijne lijmkam geschikt voor het verlijmen van vloerbedekking. 119490

Voor het verwerken van alle eerder genoemde producten hebben we verschillende gereedschappen in ons assortiment zitten. 

Denk hierbij aan rakels, lijmkammen, reiniger, emmer en andere gebruiksartikelen. Zo kom je tot een perfect eindresultaat.
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ONDERHOUDSMIDDELEN
Een vloer is een bepalende factor in een interieur. Om de uitstraling van een vloer te behouden én een langere levensduur te garanderen, 

is - naast vakkundige installatie en afwerking - goed onderhoud één van de belangrijkste vereisten. Voor PVC-vloeren hebben we een drietal 

onderhoudsproducten in ons assortiment.  

PRODUCT OMSCHRIJVING ARTIKEL
NUMMER

LECOL PVC POLISH OH51 
- 1L

Watergebaseerd onderhoudsmiddel op basis van speciaal 
gemodificeerde waterige polyurethaan dispersies voor PVC- 
en vinylvloeren

122304

LECOL PVC REMOVER OH55 
-1L

Mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd reinigings-
middel met aangename geur voor de wekelijkse schoonmaak
van PVC – en vinylvloeren. 

122306

LECOL PVC CLEANER OH59 
-1L

Waterverdunbare intensief reiniger die de vloer ontvet en
ervoor zorgt dat een nieuwe polishlaag op PVC- en vinylvloeren 
goed hecht.

122305
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Het zeer goed vloeiende egaliseermiddel WAKOL Z610 is het neusje van de zalm onder alle  

egaliseermiddelen. Hiermee creëer je heel snel een super strak eindresultaat. Echt ongekend!  

De ondergrond is bovendien al na 6 uur (max. 5 mm dik) gereed voor het leggen van  

elk type vloerbedekking. En je kunt hele dikke lagen in één keer aanbrengen.

Heb je ook nog eens gezondheid hoog in het vaandel staan? Bij dit zeer emmissiearme en oplosmiddelvrije 

egaliseermiddel komt tot wel 90% minder stof vrij tijdens het mixen. Een stuk gezonder dus!  

Ook houd je er een schonere werkplek aan over. Met name bij renovaties van particuliere  

huizen zorgt dit bij iedereen voor blijere gezichten.

PRODUCTTOEPASSING.

•  WAKOL Z 610 Egaliseermiddel is een stofarm,  

spanningsarm, cementgebonden egaliseermiddel  

voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes  

van 1 – 20 mm niet aangelengd, van 10 – 30 mm  

aangelengd onder

 • Textielvloerbedekkingen

 • Elastische vloerbedekkingen

 • Parket (minimumlaagdikte 2 mm)

 • Kurkvloeren binnenshuis

 • Stofarm

 • EC1 plus certificering, zeer emissiearm

 • Chromaatarm volgens REACH.

•  WAKOL Z 610 Egaliseermiddel kan in combinatie  

met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel  

worden verwerkt.

• Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar.

•  Leverbaar in zakken van 20kg, dus  

handzamer en lichter bij het verwerken!

SUPERSNEL 
EN STRAK
EGALISEREN.
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