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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Voorwaarden voor veilig lijmen:
•  De ondergrond moet draagcapaciteit  

hebben, bezemschoon en vrij van ijs 
zijn en mag niet lijmafstotend zijn

Extreme lijmkracht opwekken:
•  High performance primer  

Dockskin 100 schudden
•  Dekkend aanbrengen a

•  Afhankelijk van temperatuur en onder-
grond wachten tot Dockskin 100 
transparant en kleverig is b

Verlijming zachtboards

•  Met Dockskin 100 van een grondlaag 
voorzien

•  Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen 

Zo ziet het eruit:
•  Kil, nok, las winddicht verlijmd met 

Dockskin 100 en Wigluv 100 of 150

Las, kil, nok
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Wind- en regendicht buiten
Dak
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•  Zachtboard met Dockskin 100 van een  
grondlaag voorzien

•  Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen
•  Beide scheidingsstroken tegelijk  

aftrekken, aanwrijven

Zo ziet het eruit:
•  Overgang van dakbeschotbaan naar  

zachtboard winddicht verlijmd met  
Dockskin 100 en Wigluv 100

Aansluiting dakbeschotbaan

Wigluv ® 100 & 150 P. 136Dockskin ® 100 P. 133
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

•  Met Dockskin 100 van een grondlaag 
voorzien

•  Van onder naar boven Wigluv beide 
zijden ca. 5 cm overstaand inkorten

•  Wigluv voor de helft op doorvoer en 
dan op zachtboard lijmen

•  Overhangend stuk in een halve hoek  
insnijden en omleggen

•  Mes niet geheel in de hoek 
aanzetten!

Doorvoer

Zo ziet het eruit:
•  Doorvoer winddicht verlijmd met  

Dockskin 100 en Wigluv 100

•  Van onder naar boven aan elke zijde 
herhalen
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Zo ziet het eruit:
•  Dakraam winddicht verlijmd met  

Dockskin 100 en Wigluv°150

•  Met Dockskin 100 van een grondlaag 
voorzien

•  Van onder naar boven: Wigluv aan 
beide zijden ca. 5 cm overstaand 
inkorten

•  Wigluv voor de helft op kozijn en dan 
op zachtboard lijmen

•  Overhangend stuk in een halve hoek 
insnijden en omleggen

•  Mes niet geheel in de hoek 
aanzetten!

•  Van onder naar boven: 
Aan elke zijde herhalen

Dakramen
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