
PRODUCT
Hoogwaardige groene 2-componenten polyurethaanlijm

voor het bevestigen van kunstgras.

TOEPASSINGEN
Verlijmen van kunstgrasnaden. Bostik Kunstgraslijm 

2 -Componenten is een veelzijdige lijm. Geschikt voor de

meeste typen ondergrond zoals (geotextiele) banden

(Bostik Lijmband), betonnen dekvoeren en metalen

ondergronden.

EIGENSCHAPPEN
- Groene kleur (RAL 6025).

- Zeer goede hechting.

- Duurzaam.

- Eenvoudig te verwerken.

- Oplosmiddelvrij.

- Voor binnen en buiten toepassingen.

- UV- en weersbestendig.

- 2-component.

VERWERKING
Ondergrond:

De ondergrond moet droog, schoon, vetvrij, vast en

voldoende stevig zijn.

Gebruiksaanwijzing:

Component B uit de emmer nemen en bovenop component

A in de emmer gieten. Het geheel goed mengen met een

elektrische menger op lage snelheid (200-300 o.p.m.). Na 

het mengen de lijm aanbrengen op het midden van de Bostik 

Lijmband met een getande spatel no. 3 of 4 (afhankelijk van het 

stiksel van het kunstgras). Breng de lijm aan in een strookbreedte 

van ongeveer 15 cm. De verwerkingstijd is ongeveer 35 

minuten, deze tijd niet overschrijden op een optimale hechting 

te garanderen. Verwerken vanaf +5°C. Na plaatsing van het 

kunstgras het kunstgras aandrukken of aanwalsen met een 

geschikte drukrol voor een optimale aanhechting.

Droogtijd:

De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na

24 uur belast worden.

REINIGEN
Niet uitgeharde resten Bostik Kunstgraslijm 2-Componenten 

zijn met Bostik PU Reiniger/aceton te verwijderen. Uitgehard 

product is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking tussen +10 en +30°C. 

Houdbaarheid minimaal 12 maanden.

INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com 

verkrijgbaar.

- Uitstekende hechting

- Duurzaam

- Weers- en UV-bestendig

- Eenvoudig te verwerken

- Water- en oplosmiddelvrij

- Groene kleur

VOORDELEN

2-COMPONENTEN LIJM VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

Kunstgraslijm 2-Componenten



Technische kenmerken

Basisgrondstof Polyuerethaanlijm

Aantal componenten 2

Dichtheid (na menging) ca. 1,7 g/ml

Vaste stoffen 100%

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C

Temperatuurbestendigheid tot +120°C

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C

Verwerkingstijd 
ongeveer 35 minuten bij 
+20°C

Vochtbestendigheid goed

Mengverhouding (gewicht) 100 : 16 / A : B

Verbruik 1000-1300 gram per m²

Kleur groen (RAL 6025)

Kleur Verpakking Pallet Art. nummer

Groen emmer 6 kg 72 stuks

Groen emmer 10 kg 44 stuks

BOSTIK HOTLINE
 

Smart help +31(0)73 6244244

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

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.

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be N
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