Parfix Eco PLus
DUURZAME LIJM VOOR ALLE HOUTSOORTEN

VOORDELEN
- zeer hoge aanvangshechting
- voor alle houtsoorten en alle types parket
- zonder weekmakers (phtalaatvrij)
- snelle doorharding en blokkering van de parketdelen
- bijzonder lage emissiewaarden (Classe A+, EC1+, Der
blauwe Engel)
TOEPASSINGEN
Elastische een-componentlijm op basis van Axios™ Trilinking™ technologie voor het verlijmen van alle types
parket op poreuze en geblokkeerde ondergronden
(voorbereid volgens DIN 18356):
- samengesteld (2- en 3-laags parket), alle formaten
(afgewerkt en onbehandeld)
- massief parket tot 200 mm breed en 23 mm dik
- mozaïek parket
- kopshout
- OSB-platen (geschuurd, spaanplaat en multiplex)
- ideaal voor exotische houtsoorten
- minder geschikt voor kleinformaat parketdelen
Parfix Eco Plus voldoet aan de eisen voor schuifsterkte voor
elastische parketlijmen volgens DIN EN 14293 en ISO 17178.
Geschikt voor alle ondergronden zoals beton, hout, metaal,
oude tegelvloeren, cementgebonden deklvoeren en
anhydriet dekvloeren.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18356 effen,
permanent droog, zuiver, scheurvrij, trek- en drukbestendig
zijn en dient zo nodig vakkundig te worden voorbereid en
dient te voldoen aan de technische voorschriften van de
parketfabrikant.
Cementdekvloer (directe verlijming)
De cementdekvloer schuren en met een industriële
stofzuiger grondig schoonmaken. Geen primer gebruiken.
Calciumsulfaatgietdekvloeren (directe verlijming)
De dekvloer opschuren volgens de geldende normen en
met een industriële stofzuiger grondig schoonmaken. Geen
primer gebruiken.
Gietasfaltdekvloer (directe verlijming)
Nieuwe, goed geschuurde gietasfaltdekvloeren grondig
met industriële stofzuiger schoonmaken. Geen primer
gebruiken. Oude gietasfaltdekvloeren met Nibogrund E 30
Plus voorstrijken en in verse toestand Bostik zand S409

strooien.
Wanneer de bovengenoemde ondergronden niet voldoen
aan de effenheid volgens DIN 18202 „Vlaktetoleranties
“ deze met geschikte primer en egaliseermiddelen
voorbereiden.
VERWERKING
Verpakkingsinhoud vóór gebruik op kamertemperatuur
laten komen. Na het openen de beschermfolie lostrekken
en de eventueel gevormde huid verwijderen, niet in het
product mengen. Parfix Eco Plus met een getande lijmkam
gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De parketdelen
direct in het lijmbed leggen en grondig aankloppen zodat
een lijmoverdracht van 100% op de rugzijde van de
parketdelen wordt verzekerd. Een dilatatievoeg tussen
wanden en het parket voorzien van ongeveer 10 mm. Om de
10 à 15 m² het parket opnieuw aankloppen. Op het moment
van de plaatsing moet het vochtgehalte van het hout tussen
7 en 11 % bedragen (volgens EN 13226-13227). De relatieve
luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65% liggen voor,
tijdens en na de plaatsing van het parket.
Lijmvlekken onmiddellijk verwijderen, bijv. met vochtige
doekjes.
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Verpakking
emmer 14kg
(2x7kg)
emmer 17kg

artikelcode
30606014

Technische kenmerken
Basis

elastische ééncomponentlijm
op basis van Axios™ Tri-linking™
Technologie

Viscositeit

goed smeerbaar, goede
lijmrilstand

Soortelijk gewicht

1,65 g/cm³

Legtijd (+23°C/50% rel.
luchtvochtigheid)

ca. 25 minuten

Aanbevolen lijmkammen

B11-B12-B15

Verbruik

B11: 900 - 1100 g/m²
B12: 1000 - 1200 g/m²
B15: 1100 - 1300 g/m²
of afhankelijk van de
ondergrond/parketsoort

Verwerkingsvoorwaarden

Het beste tussen + 18 °C en +
23 °C; ondergrondtemperatuur
min. + 15 °C. luchttemperatuur
min. + 18 °C. Niet boven 65 %
rel. luchtvochtigheid.

Belastbaar

na ca. 12 uur

Schuren en verder
afwerken

Op zijn vroegst na 24-28 uur,
afhankelijk van de soort parket,
absorberend vermogen van de
ondergrond en klimaat in de
ruimte

Geschikt voor
vloerverwarming

ja

Reiniging van het
gereedschap

water en zeep

GEV-EMICODE

EC 1 R PLUS - zeer emissiearm

Blauwe Engel

RAL UZ 113

GISCODE

RS10

30605901

OPSLAG EN STABILITEIT
In originele verpakking ca. 6 maanden houdbaar. Droog en
koel opslaan. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk
luchtdicht afsluiten.
INFORMATIE-AANVRAAG
Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.
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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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