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Nieuw van LAB21: Wtech Klik PVC

HUIZEN – Onderscheidend bij het 
Wtech Klik PVC van LAB21 is dat de 
drager niet van HDF is maar van Wood 
Plastic Composite. “WPC wordt al ja-
renlang succesvol gebruikt voor terras-
delen en schuttingen, die zijn blootge-
steld aan regen en zonlicht”, legt Victor 
Weng uit. “Doordat wij WPC als drager 
gebruiken, kun je ons Wtech Klik PVC 
probleemloos leggen in badkamers 
en ruimtes met veel zonlicht. WPC is 
bovendien heel stabiel. Hierdoor is de 
klikverbinding die erin is gefreesd, veel 
steviger dan bij die dunne massieve 

pvc-stroken, die je steeds meer ziet.” 
Een ander voordeel boven massieve 
pvc-stroken is volgens de directeur van 
LAB21 dat je veel minder strenge eisen 

hoeft te stellen aan de ondergrond. “Bij 
nieuwbouwwoningen met een redelijk 
vlakke ondergrond is een vochtwe-
rende folie al voldoende. Bij wat meer 
oneffenheden volstaat een Alufoam-
ondervloer.” LAB21 levert Wtech Klik 
PVC aan de vakdetailhandel voor een 
handelsprijs. De stroken zijn totaal 6,8 
mm dik met een pvc-toplaag van 2,0 
mm, inclusief een pu-slijtlaag van 0,55 
mm. Er zijn tien matte houtdesigns. De 
stroken meten 22,8 x 121,9 cm en heb-
ben een Uniclic-verbinding rondom.

Ankerweld MS Floor nu in vier kleuren

ZOETERMEER – De parketlijm Anker-
weld MS Floor is er nu in vier kleuren. 
“Naast naturel eiken leveren wij deze 
sinds kort uit voorraad ook in mahonie, 
wengé en white wash”, vertelt vertegen-
woordiger Dick Heijster van producent 
Bijlard International. “Met name voor 
‘kantverlijmingen’, waarbij de kleur 
van de lijm aansluit bij het te verlijmen 
type hout, zijn deze kleuren een prima 
uitkomst voor alle soorten tapisvloe-

ren in alle houttypes. 
Door het geringe aandeel 
weekmakers zijn zwarte 
randen bovendien uitge-
sloten.” De Zoetermeerse 
fabrikant heeft speciaal 
voor de parketbranche 
onder zijn merk Ankerweld een com-
pleet maar overzichtelijk assortiment 
egalines, vochtschermen en parketlij-
men ontwikkeld. MS Floor is een elas-

tische, 1-component, oplosmiddelvrije 
parketlijm op basis van MS-polymeren.  
www.bijlard.com

Thomsit lanceert reparatiehars op waterglasbasis

NIEUWEGEIN – Henkel Nederland 
heeft onlangs de R 729 Silicaat-giethars 
gelanceerd. Dit product op basis van 
natriumsilicaat ofwel ‘waterglas’ biedt 
volgens de fabrikant een gebruiks-
vriendelijk alternatief voor reparatie-
hars op epoxybasis. “Ons nieuwe re-
paratieproduct is geur- en vooral zeer 
emissiearm. De twee componenten kun 

je makkelijk en snel mixen zonder ex-
tra gereedschap. De doseertuit maakt 
het doseren heel gemakkelijk”, aldus 
Thomas Malolepszy, accountmanager 
Thomsit PRO. “Deze giethars is opti-
maal geschikt voor het opvullen van 
smalle én brede scheuren in beton. Om-
dat wij als Henkel steeds meer focussen 
op veilig en gezond werken is de R 729 

Silicaat-giethars vrij van gevarentekens 
en zeer emissiearm. Het heeft zelfs het 
EC1 Plus-logo.” ���Ǥ�������Ǥ��

Op Bau vind je 

Thomsit (Henkel) 

in hal B6, 203.

Zelfuitvloeiende projectegaline van Kerakoll

SASSUOLO (IT) - Kerakoll GreenBuil-
ding Company heeft met Keratech Eco 
Plus een zelfuitvloeiende projectega-
line gelanceerd voor pvc-designvloeren 
ofwel ‘Luxury Vinyl Tiles’. “Deze egaline 
onderscheidt zich door zijn droogtijd 
vóór het leggen van maar twaalf uur. Je 
bent dus in één dag klaar”, aldus area 
manager Nederland Geert-Jan Wellink. 
“De vloei van deze nieuwe egaline is su-
bliem. Bovendien krijg je een zeer glad 

oppervlak omdat de maximale korrel-
grootte kleiner is dan een 
halve millimeter. Schuren 
doe je met korrel 80.” Bij 
een zak van 25 kilo moet 
6,8 liter water. De egalisa-
tiedikte varieert van 1 tot 
10 mm bij een verbruik 
van 1,5 kg/m2 voor iedere 
millimeter laagdikte. Ke-
ratech Eco Plus is EC1 
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procent recycleerbare mi-
neralen uit de eigen regio. 
Dankzij de grote oppervlakte 
schuif-trekresistentie (>3N/
mm2), is deze egaline ook ge-
schikt voor het verlijmen van 
meerlaagsparket. 
www.kerakoll.com
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