
Universele Vloerlijm 
VLOERLIJM MET HOGE AANVANGSHECHTING EN SNELLE DROGING

VOORDELEN

- hoge aanvangshechting en snelle droging

- geschikt voor vloerverwarming

- oplosmiddelvrij

- zwenkwielvast

- hoge aanvangshechting en snelle droging

- geschikt voor vloerverwarming

- oplosmiddelvrij

- zwenkwielvast

PRODUCT

Universele, oplosmiddelvrije vloerlijm met hoge

aanvangshechting en snelle droging. 

TOEPASSINGEN

Één product voor het verlijmen van:

- meerlagig PVC (banen of tegels)

- geëxpandeerd reliëf vinyl

- PVC op kurk

- halfsoepele tegels

- naaldvilt

- tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische

(Action Bac) rug

- coco, sisal en zeegras met latexrug

- linoleum

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Mogelijke ondergronden zijn: polybeton zonder curing,

cementdekvloer, oude tegels en oud parket correct

uitgevlakt. De ondergrond moet volgens de eisen van DIN

18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druk- en

trekvast zijn en moet eventueel voorbehandeld worden.

De lijm met een aangepaste spatel gelijkmatig op de

ondergrond aanbrengen.

Keuze van de spatel:

- A2 effen rug

- B1 oneffen rug

- B2 natuurlijke vezels met latexrug

De wachttijd bedraagt 5 à 15 min. De vloerbekleding in het

lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na

± 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van

de werkomstandigheden).

VERBRUIK

- Spatel A2 250-300 g/m2 (effen rug)

- Spatel B1 300-350 g/m2 (oneffen rug)

- Spatel B2 350-400 g/m2 (natuurlijke vezels met latexrug)

VERWERKINGSTEMPERATUUR

+10 tot +25°C
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REINIGING

Gereedschap en niet uitgeharde lijm reinigen met water.

VEILIGHEID

Het product is volgens EGrichtlijnen/GevStoffV niet als

gevaarlijk geclassificeerd. Bij het werken met chemische

producten dient men de gebruikelijke

voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

OPSLAG EN STABILITEIT

Universele vloerlijm is in ongeopende originele verpakking

en onder de juiste opslagcondities (droog en vorstvrij)

minimaal 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Kleur Verpakking Artikelcode
wit-beige pot 1  kg 30600093
wit-beige emmer 7 kg 30600092
wit-beige emmer 12 kg 30600091

Technische kenmerken

Basis Lijm op acrylbasis

Dichtheid ± 1.35 g/m3

Wachttijd 5 - 15 min (+23°C / RV 55%)

Opentijd 40 - 45 min (+23°C) / RV 55%)

Beloopbaar na na ± 18 uur

Lassen van de voegen ± 24 uur na plaatsing

Definitieve hechting ± 48 uur

De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid
en de porositeit van de ondergrond

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 HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0)73 6244244
 BE + 32 (0) 92551717


