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Verwerkingsvoorschrift 
Rockfon Fix is een gezamenlijke ontwikkeling van Bostik  en ROCKFON. 
Deze lijm dient om ROCKFON panelen te verlijmen tegen een 
bouwkundig oppervlak, met name plafonds en wanden.  De lijm kan 
gebruikt worden voor de verlijming van ROCKFON® Facett™ B, 
ROCKFON Blanka® B, ROCKFON Blanka® Activity B, ROCKFON® Sonar® 
B en ROCKFON® Sonar® Activity B panelen. Ook verlijming op C60/27 
profielen of houten latten is mogelijk. 
Dankzij de nauwe afstemming van beide producten garanderen Bostik en 
ROCKFON een perfect en langdurig resultaat (mits verwerkt volgens de 
voorschriften). 
 
VERWERKING 
Ondergrond 
Beton, steen, gips, hout, metaal, geverfde oppervlakken en diverse 
kunststoffen. De ondergrond moet voldoende vast zijn. Een eventueel 
aanwezige verf- of pleisterlaag moet duurzaam hechten. Indien de 
ondergrond niet vlak is of er in de ondergrond oneffenheden van meer 
dan 5 mm zijn (5mm op een lengte van 1200mm, bijv. ruw beton), wordt 
aanbevolen eerst uit te vlakken met een regelwerk en vervolgens te 
werken met Facett haken (mechanische bevestiging). 
 
Voorbehandeling 
De ondergrond moet schoon, condens- , stof- en vetvrij zijn. De 
ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig). Voor sterk 
zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van een geschikte 
primer.  
Bij twijfel Bostik raadplegen. 
 
Aanbrengen 
Rockfon Fix met kitpistool en bijgeleverde driehoekstuit in 
driehoekvormige rillen (8mm breed, 12 mm hoog) zo’n 5 à 7 cm vanaf de 
rand aanbrengen volgens het lijmpatroon op de rechter zijde van deze 
pagina. Kitpistool verticaal (niet onder een hoek) houden. Een worst levert 
ca. 13 m1 aan lijmril. Na aanbrengen van de lijm is de open tijd max. 15 
minuten (dus binnen 15 minuten de panelen aanbrengen). Paneel 
vervolgens schuin aan een kant aandrukken tegen ondergrond, 
vervolgens andere kant aandrukken. Eventueel nog iets verschuiven tot 
de juiste positie is bereikt. Met aandrukspaan (voorzien van foamlaag) 
goed aandrukken over het gehele oppervlak tot een lijmrildikte van 1 à 2 
mm. Er wordt nadrukkelijk afgeraden om de platen met de hand of op een 
andere manier aan te drukken. Vervolgens kan het paneel worden 
losgelaten: doorgaans hoeft er niet gestempeld te worden.  
 
 
  

Rockfon Fix 

ROCKFON Blanka® B, ROCKFON® Sonar® B 

600 x 600 x 20 mm 1200 x 600 x 20 mm 

ROCKFON Blanka® Activity B, ROCKFON® Sonar® Activity B  

600 x 600 x 40 mm 1200 x 600 x 40 mm 

ROCKFON Blanka® Activity B, ROCKFON® Sonar® Activity B  

1200 x 1200 x 40 mm 

ROCKFON® Facett™ B 

1200 x 600 x 50/60 mm 1200 x 600 x 80 mm 

1200 x 600 x 100 mm 
* In geval van brandwerendheid 120 minuten in NL 

Driehoekslijmril 8 x 12 mm 

 
L (mm) B (mm) D (mm) # platen per 

worst 
# worsten 
per 100m² 

ROCKFON Blanka® B, ROCKFON® Sonar® B 600 600 20 13 21 
ROCKFON Blanka® B, ROCKFON® Sonar® B 1200 600 20 6 24 
ROCKFON Blanka® Activity B, ROCKFON® Sonar® Activity B 600 600 40 9 32 
ROCKFON Blanka® Activity B, ROCKFON® Sonar® Activity B  1200 600 40 4 35 
ROCKFON Blanka® Activity B, ROCKFON® Sonar® Activity B  1200 1200 40 4 18 
ROCKFON® Facett™ B 1200 600 50/60 4 34 
ROCKFON® Facett™ B 1200 600 80 3 41 
ROCKFON® Facett™ B 1200 600 100 2,5 50 
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Rockfon Fix wordt enkel door Bostik en niet door 
ROCKFON verkocht.
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STERKTE EN DUURZAAMHEID 
Bij de juiste applicatie is de aanvangshechting voldoende om de 
plaat (zonder verdere ondersteuning) te dragen.  
De eindhechting geeft een blijvend duurzame, elastische en 
sterke verbinding tussen de ROCKFON panelen en de 
ondergrond. 
 
DROOGTIJD EN STERKTE 
Rockfon Fix hardt uit onder invloed van vocht. Hierdoor is een 
licht vochtige ondergrond geen probleem. De doorharding wordt 
hierdoor zelfs verkort.   
Eindhechting wordt bereikt na ca. 48 uur. Na doorharding blijft de 
lijm elastisch en sterk. 
 
TECHNISCHE KENMERKEN 
Uiterlijk: witte pasteuze lijm 
Oplosmiddelgehalte: 0% 
Soortelijke massa: ca. 1,35 kg/l 
Drogestof gehalte: nagenoeg 100% 

Verwerkingtemperatuur: tussen  +5 en +30°C 
Vochtbestendigheid: zeer goed 
Opslag: koel bewaren (niet  
 vorstgevoelig) 
Houdbaarheid: 1 jaar na productiedatum (na 

openen beperkt) 
Verpakking: 600 ml folieverpakking (worst) 
Aantal per doos: 12 worsten 

Driehoekstuit (bijgeleverd) die zorgt voor driehoekvormige lijmrillen 

Voorbeeld van een aandrukspaan voorzien van foamlaag 

Bostik Belux SA-NV 

Meulestedekaai 86 

B-9000 Gent Belgium 

tel +32 (0)9 255 17 17 

fax +32 (0)9 255 17 01 

Bostik bv

De Voerman 8

5201 AH  ’s-Hertogenbosch

tel +31-(0)73 624 42 44 

fax +31-(0)73 624 43 44 

RÉSISTANCE ET DURABILITÉ
L’adhérence initiale est largement suffisante pour porter le panneau. On a mesuré en 
laboratoire une résistance initiale de la colle (à condition d’être appliquée selon la 
procédure décrite) supérieure à 30 kg/m² (soit 3 fois le poids maximal du panneau).
L’adhérence finale assure une liaison permanente solide, élastique et durable entre le 
Rockfon Facett et le support.
 
TEMPS DE SÉCHAGE ET RÉSISTANCE
Pressez le panneau contre le support dans les 15 minutes de l’application de la colle. 
Comme la colle Rockfon Fix durcit sous l’influence de l’humidité, un environnement 
humide ne pose aucun problème. Il accélère même le durcissement à cœur. L’adhérence 
finale est atteinte après env. 48 heures. Après le durcissement complet, la colle reste 
élastique et résistante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect colle blanche pâteuse
Teneur en solvants 0 %
Densité 1,35 kg/dm³
Teneur en MS pratiquement 100 %
Température de mise en œuvre ne pas mettre en œuvre en dessous + 5 ºC
Résistance à la température - 20 ºC à + 80 ºC (brièvement + 120 ºC)
Résistance à l’humidité très bonne
Entreposage conserver au frais (insensible au gel)
Conservation 1 an après la date de fabrication  

(limitée après l’ouverture)
Conditionnement emballage feuil de 600 ml (pôche)

Une fiche d’information de sécurité est disponible sur demande.

MODE D’EMPLOI
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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.

Driehoekstuit (bijgeleverd) die zorgt 
voor driehoek-vormige lijmrillen

Voorbeeld van een aandrukspaan 
voorzien van een foamlaag

Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
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