
VERWERKING

VOORDELEN

•  Kleeft op de 
meeste soorten 
ondergrond.

•  Zeer sterke  
lijmverbinding.

•  Zonder  
oplosmiddel. 

ONDERgROND VOORBEREIDEN.
De ondergrond dient schoon, droog, vet- en 
stofvrij te zijn.
Niet gebruiken op vochtig/nat oppervlak.
Dit product is gevoelig voor water.
Niet gebruiken voor het kleven van spiegels, 
glaswerk, op bitumineuze ondergrond, op basis 
van rubber.
Niet gebruiken in een volledig gesloten ruimte, 
om te polymeriseren heeft het product atmosfe-
rische vochtigheid nodig.

DE VERBINDINg UITVOEREN.
Direct lijmen: breng op een van de kleefvlakken 
een ongeveer 5 mm dikke rups in zigzagvorm of 
toefjes op regelmatige afstanden aan. Breng de te 
lijmen voorwerpen samen en druk die gedurende 
enkele seconden stevig aan.
Verwijder het teveel aan lijm met een spatel of 
een vochtige spons.
Materiaal van meer dan 10 kg/m² dient ge-
durende 8 tot 24 uur te worden ondersteund.
Gedurende de eerste 48 uur mag geen kracht op 
de verbinding worden uitgeoefend.

AARD.
Eencomponentskit op basis van hoogwaardige 
synthetische polymeren zonder oplosmiddel, die 
drogen bij contact met de lucht. 

TOEPASSINgSDOMEIN.
Aanbevolen om te lijmen op een groot aantal soor-
ten ondergrond zoals: beton, pleisterwerk, steen, 
hout, aluminium, pvc, kurk. Vervangt spijkers, nie-
ten, schroeven.
Om plinten, sierstrips, lambrisering, roeflatten te 
plakken.
Om sierlijsten, rozetten, tegels vast te plakken op 
PSE of andere soorten ondergrond die niet bestand 
zijn tegen oplosmiddelen. Is perfect geschikt voor 
materialen die gevoelig zijn voor oplosmiddelen 
(bijv. polystyreen).

VERBRUIK.
Rups met een diameter van 5 mm: 1 patroon is 
goed voor 15 meter.
Volledige bedekking van de ondergrond: 0,3 tot 
1 kg/m².

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Dichtheid: 1,57 g/cm³.
• Open tijd: 12-20 minuten.
•  Hardingstijd: 24 uur afhankelijk van de toepas-

singsomstandigheden.
• Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
• Eindweerstand: 60 kg/cm².

VOORZORgSMAATREgELEN BIJ gEBRUIK.
Indien het product in contact komt met de ogen 
dienen die meteen met water te worden gewas-
sen en dient een kno-arts te worden geraad-
pleegd.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

OPSLAg.
12 maanden in niet aangebroken verpakking, 
goed beschermd tegen koude en hoge tempe-
raturen.

COLLE MONTAGE
MONTAGELIJM VOOR EEN ECHT 

STERKE VERBINDING


