
VERWERKING

VOORDELEN

•  Oplosmiddelenvrij 
en geurloos.

•  Schimmelwerende 
werking.

• Gering verbruik.

CONSEILS DE POSE

De bekleding 48 uur  
op voorhand laten  
acclimatiseren in de 
ruimte waar de werken 
zullen worden  
uitgevoerd.

TECHNISCHE OMSCHRIJVINg.
Geurloze, gebruiksklare lijm op waterbasis, bes-
temd voor het verlijmen van soepele muurbekledin-
gen. Te gebruiken op binnenmuren en –plafonds. 
Ook geschikt voor het lijmen van glasweefselbe-
hang in vochtige ruimtes.

SAMENSTELLINg, VORM EN KLEUR.
Hars in emulsie, zetmeel, reologisch middel en 
diverse toeslagstoffen. De pasta is wit van kleur. 

TOEgESTANE ONDERgROND.
BINNENMUREN EN –PLAFONDS:
• Beton.  • Cementpleister.
• Gipsplaten. • Gipstegels.
• Grondlagen.

AFWERKINg.
• Textiel met of zonder papieren ondergrond. 
• Breed geweven weefsel op schuim of molton. 
•  PVC-bekledingen met polyesterbehang of polyes-

tertextiel op de keerzijde.
• Overschilderbaar glasweefselbehang.
• Dun geëxpandeerd polystyreenschuim.
• Depron

VOORZORgSMAATREgELEN.
De emmer sluiten na gebruik.  Verwerkingstempe-
ratuur: tussen 10 en 25 °C. Op gesloten onder-
gronden SEM-PLAST gebruiken. 

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND 
VOOR DE PLAATSINg.
De ondergrond moet zuiver, gezond, droog, 
stevig, glad, vlak en normaal absorberend zijn.
Oud behang of muurkalk verwijderen. Indien 
nodig het stucwerk opvullen met een gepaste 
pleister. Broze, poederige of zeer absorberende 
ondergronden behandelen met DURCIFOND. 
Oude verf afschuren, afkrabben en ontstoffen. 

TECHNISCHE EIgENSCHAPPEN.
• Wachttijd: 5 à 10 min.
• Open tijd: 30 minuten.
• Afbindtijd: 12 à 24 uur.
• Densiteit: ongeveer 1.
• Droge stofgehalte: 14 %.

BIJHORENDE PRODUCTEN.
DURCIFOND voor zachte en krijtende ondergron-
den. PRIM-PLAQUE als grondlaag voor gipsplaten.

VERPAKKINg.
Emmers van 1 - 5 - 10 en 20 kg op pallet met hoes.

OPSLAg.
6 maanden in de nog ongeopende originele verpak-
king indien beschut tegen koude en extreme hitte. 

TOEPASSINg EN TYPE VERLIJMINg.
De aanbevelingen van de fabrikant van de bekle-
ding in acht nemen. 
Verwerking: enkelvoudige verlijming van de 
ondergrond met behulp van een roller, een bors-
tel of een getande spatel. Slechts een oppervlak 
verlijmen dat overeenstemt met twee banen. De 
baan aanbrengen en uitstrijken van het midden 
naar de zijkanten. Overtollige lijm verwijderen 
met een spons. Gereedschap reinigen met water.
VERBRUIK.
Tussen 150 en 250 g/m² afhankelijk van de bekle-
ding en het gebruikte gereedschap.

SEM-MURALE
LIJM VOOR LICHTE MUURBEKLEDINGEN 

EN GLASWEEFSELBEHANG

VERWERKINGSADVIES

LIJM VOOR LICHTE 
MUURBEKLEDING 
EN GLASWEEFSEL-
BEHANG
SEM-MURALE is een 
gebruiksklare lijm- 
harsemulsie die geschikt 
is voor de verwerking 
van alle soepele  
muurbekledingen en 
voor het verlijmen van 
glasweefselbehang,  
zelfs in een vochtige 
omgeving. 


