Muroglue 3000
ALLE SOORTEN WANDBEKLEDINGEN OP ALLE ONDERGRONDEN

VOORDELEN
- Klaar voor gebruik
- Hoge aanvangshechting
- Directe plaatsing op gesloten ondergrond
PRODUCT
Hoogwaardige acryllijm voor het plaatsen van alle soorten
wandbekledingen, zelfs onder kritische omstandigheden.
Geschikt voor absorberende en gesloten ondergronden
TOEPASSINGEN
Speciaal geschikt voor het verlijmen van:
- PVC met ruglaag van textiel of papier
- Vinylwandbekleding met ruglaag van niet-geweven
textiel, polyester of mineraal
- Wandbekleding met schuimrug
- Te schilderen glasvezel
- Te schilderen textuur
- Wandbekleding met ruglaag van pleister
- Wandbekleding met PVC-schuim zonder drager
- Katoen met vinylcoating
- Gevlokte bekleding, velours
- Schildersdoek
Ideale lijm voor plaatsingen in moeilijke situaties zoals
uitspringende of inspringende hoeken, plafonds,
zware en nerveuze wandbekleding.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Voorbehandeling: De WTCB uitgave n° 194 “Handleiding
voor de plaatsing van soepele wandbekledingen” beschrijft
de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond.
De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder
zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver,
blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig,
ontvet en ontstoft zijn. Oude wandbekleding verwijderen
met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct
voorbereiden. Te absorberende en poederachtige
ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk…) instrijken
met een geschikte primer.
Oude verflagen: niet-hechtende delen verwijderen. Oud
schilderwerk grondig afwassen of licht opschuren.
Aanbrengen: De lijm is gebruiksklaar dus geen water
toevoegen. De muur voldoende en regelmatig inlijmen met
een rol of spatel (± 200 gr/m²). Een wachttijd van 0 à 5
minuten respecteren. De opentijd bedraagt 25 à 30 min. De
wandbekleding aanbrengen op de natte lijm. Zorgvuldig van

boven naar beneden gladstrijken en nadien vanuit het
midden naar de kanten. Gebruik hiervoor een plastieken
spatel. De naden uitvoeren volgens de richtlijnen van de
fabrikant. Na aanbrengen de overtollige lijm verwijderen
met een propere en vochtige spons (zacht behandelen).
Opmerking: De ruglaag van bepaalde wandbekledingen
(draad op draad, verlijmde draad …) moet zorgvuldig
bevochtigd worden vóór plaatsing. Een inweektijd is nodig.
Volg de richtlijnen van de fabrikant
van de wandbekleding.

OPSLAG EN STABILITEIT
Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar in de
originele ongeopende verpakking.
INFORMATIE-AANVRAAG
Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.
Kleur
wit

Verpakking
emmer van 10 kg

Technische kenmerken
Basis

lijm op waterbasis met
synthetische harsen

Verwerkingstemperatuur

+15°C en +20°C

Verbruik

180 à 220 g/m²

Wachttijd*

0 à 5 min.
op gesloten ondergronden: 10
à 15 min.

Open tijd*

25 à 30 min. (+15 à +20°C / RV
45 – 65%)

Definitieve hechting

24 à 48 u

Reinigingsmiddelen voor
niet uitgeharde lijm

water

Artikelcode
30242594

(*) De opgegeven waarden zijn afhankelijk van de aard van de
ondergrond, de verwerkingsomstandigheden, de porositeit en de
hoeveelheid aangebrachte lijm.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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