
WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm
NIEUW – eerste MS-lijm voor pvc-vloerbedekkingen 

Eenvoudig – 1-component, niet mengen, geen resthoeveelheden  

Universeel – zelfs op niet zuigende ondergronden 

Sterk – snelle krachtopbouw 

Krachtig optreden!
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WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm –  
eerste MS-lijm voor pvc-vloerbedekkingen

Moderne reactielijm voor elastische vloerbedekkingen 

Met WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm is het voor het eerst 
mogelijk om veeleisende plaatsingen die tot nu toe met 2-com-
ponent PU-lijm uitgevoerd moesten worden, met een moderne 
ééncomponent MS-lijm veilig uit te voeren.

Heel breed toepassingsspectrum 

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm is geschikt voor de verlijming 
van alle pvc-vloerbedekkingen alsook pvc-design-vloerbedek-
kingen en rubber vloerbedekkingen. Hierbij speelt het geen rol of 
u op zuigende of niet zuigende ondergronden, binnen of buiten 
de vloerbedekking wilt plaatsen.

Voor de hoogste eisen aan het geplaatste oppervlak

Zones met hoge vochtwaarden, zoals bijv. toegangszones of 
zones met verhoogde warmtebelasting door zonlicht, zoals bijv. 
wintertuinen, kunnen op een betrouwbare manier met WAKOL 
MS 550 PVC- en rubberlijm geplaatst worden. Uitdagingen, zoals 
oppervlakken met heftruckverkeer en met zware belastingen 
worden door de veilige en vaste verlijming aangegaan. 

Onmiddellijk starten en oppervlak snel gebruiken

Zonder omslachtig mengen wordt WAKOL MS 550 PVC- en  
rubberlijm direct uit de emmer op de voorbereide ondergrond 
aangebracht. Door de mogelijkheid om de lijm ook op niet  
zuigende ondergronden in te zetten, kunnen ook met bijv.  
WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel of WAKOL MS  
325 Silaan voorstrijkmiddel voorgestreken of afgesloten onder-
gronden direct behandeld worden. 

Verwerkingscomfort en veilig aanbrengen

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm onderscheidt zich door een 
heel geringe compressieneiging. Bij het onvermijdelijk werken 
op de vloerbedekking, zoals bij het plaatsen van vloerbedekking 
op rol, worden knieafdrukken in het oppervlak geminimaliseerd.  

Door de hoge aanvangshechting en de snelle droging liggen pvc-
design-vloerbedekkingen vanaf het begin stevig op hun plaats. 
Op het vloerbedekkingsoppervlak terechtgekomen lijm kan in 
verse en uitgeharde toestand zonder resten verwijderd worden.
Wegens de harde lijmrrillen van WAKOL MS 550 PVC- en rub-
berlijm worden restindrukken net zo goed als bij een vezel-
houdende dispersielijm geminimaliseerd.

Lange houdbaarheid door gesealde emmer

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm wordt in een praktische 
kunststofemmer geleverd. Een aluminium compoundfolie, die aan 
de rand van de emmer vastgelast is, zorgt voor de best mogelijke 
bescherming tegen vocht en garandeert een opslagstabiliteit van 
minstens 12 maanden.  
Uithardingen in de ongeopende originele emmer en het daarmee 
gepaard gaande materiaalverlies en extra kosten zijn hiermee 
uitgesloten.

Economisch

Als 1-component product valt bij het gebruik van WAKOL MS 550 
PVC- en rubberlijm het lastige en omslachtige mengen weg. Dat 
betekent dat u in tegenstelling tot vroeger voor 2-component PU 
lijm geen mixer stroom op de bouwplaats nodig hebt. U ergert 
zich niet aan vervuild roergereedschap of tijdverlies door het 
mengen. Mengfouten behoren hiermee ook tot het verleden. 
Wachttijden zijn voor dit moderne product niet meer nodig. U 
verliest geen geld door uitgeharde resthoeveelheden, die bij 
2-componentproducten onvermijdelijk zijn. Na het afdekken 
van de resthoeveelheid en het sluiten van de emmer kan de lijm 
voor volgende werkzaamheden gebruikt worden. Er ontstaat dus 
nauwelijks restafval. 

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


