SUPERSNEL
EN EPOXYVRIJ
VOORSTRIJKMIDDEL.
ONS NIEUWSTE
TOPPRODUCT.
Vol trots introduceren we WAKOL MS330 Silaan voorstrijkmiddel. Ons meest vooruitstrevende
voorstrijkmiddel dat ook als een supersnel vochtscherm kan worden gebruikt. Een vochtscherm
aanbrengen is een optie wanneer er nog te veel vocht in je zandcement dekvloer zit en langer
wachten een probleem is. Daarnaast biedt een vochtscherm standaard extra zekerheid.

Door het voorstrijkmiddel en vochtscherm slim
te combineren in één product, is de wachttijd
na aanbrengen tot een minimum beperkt.
Zo breng je voortaan met slechts één (dikkere)
laag voorstrijkmiddel, al binnen één uur een
vochtscherm aan! En doordat het product geheel
vrij is van epoxy en isocyanaten ben je ook direct
gezonder aan het werk. Zo helpen we vakmensen
nog sneller vooruit. No matter what.

SUPER SNEL

Vochtscherm in slechts 1 laag
én in 1 uur droog!

VRIJ VAN EPOXY

Gezond en veilig werken door
afwezigheid van epoxy en isocyanaten.

ENORM EFFICIENT

1K

1 component = niet mixen,
geen pot life, geen materiaalverlies.
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VOORDELEN
EN FEITEN.
Of je WAKOL MS330 Silaan voorstrijkmiddel nu gebruikt als voorstrijkmiddel, voor de versteviging
van de ondergrond of als vochtscherm, je kunt alle uitdagingen aan. No matter what.

• 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.
• Verstevigt de dekvloer.
• Bindt stof-, 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.
Bij egaliseren eerst voorstrijken met WAKOL D3045 Speciaal Voorstrijkmiddel.

Direct parket verlijmen
(op zandcement dekvloer)

Egaliseren
(op zandcement dekvloer)

147515

WAKOL MS330
Silaan voorstrijkmiddel – 10kg

147515

WAKOL MS330
Silaan voorstrijkmiddel – 10 kg

133776

WAKOL MS228
Parketlijm, elastisch – 18 kg OF

125113

WAKOL D3045
Voorstrijkmiddel – 12 kg

127532

WAKOL MS230
Parketlijm, elastisch – 18 kg OF

154999

WAKOL Z610
Egaliseermiddel – 25 kg OF

124504

WAKOL MS260
Parketlijm, hardelastisch – 18kg OF

100021

WAKOL Z615
Egaliseermiddel – 25 kg OF

127531

WAKOL MS290
Parketlijm, stootvast – 18 kg

149931

WAKOL Z625
Egaliseermiddel – 25 kg OF

124170

WAKOL Z675
Egaliseermiddel – 25 kg OF

131943

WAKOL Z715
Egaliseermiddel – 25 kg

Scan de qr-code en
bekijk de video voor
meer informatie over
WAKOL MS330.
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