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Wakolfix Super 

Toepassingsgebied  

Ééncomponenten contactlijm voor de verlijming van zolen en 
overleder, gevulde rubberen zolen, transparante zolen, cel- en 
pororubber, vormzolen op tussenzolen, kurk, vilt, textiel en hout, 
alsmede voor het omtrekken van hakken en randwerk. 

Wakolfix Super kan zowel koud als geactiveerd verwerkt worden. 

Technische Informatie 

Technische gegevens 

Grondstof basis: Polychloropreen 

Reiniging en verdunning: NE 5 verdunner 

Lijm opbrengen:  Tweezijdig met een kwast of daarvoor geschikte 
lijmopbrengmachine. Poreuze materalen dienen tweemaal 
ingestreken te worden. 

Droogtijd:  Ca. 15 -20 minuten 

Open tijd:  Ca. 60 minuten 

Activeringstemperatuur: +70°C tot +80°C 

Persdruk:  Bij lederen zolen en hardere zolen: 30 -60 N/cm², bij zachtere 
 materialen: 20 -25 N/cm² 

Opslagtemperatuur:  Niet onder 5°C, vorstgevoelig 

Houdbaarheid: 12 maanden  

Gevarenklasse: Zie MSDS blad  

 

Verwerking 

Alle materialen vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken. 

Beide te verlijmen oppervlakken dun met Wakolfix Super insmeren. Na een afluchttijd 
van ca. 15 – 20 minuten worden de delen samengevoegd en kort maar krachtig 
geperst. Langer persen verhoogd de betrouwbaarheid van de verlijming. 

Mocht de open tijd zijn overschreden dan kan de verlijming nog d.m.v. hitteactivering 
hervat worden. Voorsteken zolen kunnen tot aan de activering, mits stofvrij en op een 
beschutte plaats bewaard, tot maximaal 4 weken opgeslagen worden. 

Bij het verwerken dienen de materiaal-, ruimte- en lijmtemperatuur niet onder de +15°C 
en niet boven de +25°C te liggen. De meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt 
tussen de +18°C en +22°C 
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Belangrijk  

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle gegevens 
zijn gebaseerd op interne testen en op onze jarenlange praktische ervaring. De grote 
variatie aan te gebruiken materialen en verschillende arbeidsomstandigheden, die wij 
niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid op deze gegevens uit. Daarom 
adviseren wij eerst voldoende eigen testen of bijvoorbeeld een proefserie uit te 
voeren. Tevens staan wij steeds graag ter uw beschikking voor technische adviezen.  

Met het verschijnen van deze technische informatie van 01.2022 verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid. 


