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Technische fiche

8410 Lijm
Voor kurk, linoleum en tapijt

Gebruik : binnen

Fase : waterachtig

Gebruik : Lijm mat natuurlijke latex voor het lijmen van kurk, linoleum et textielbedekkingen op
chape of effen vezelplaten. Bestand tegen gebruik met rolstoelen. Mag gebruikt worden op
verwarmde vloeren.

Eigenschappen : Lijm op basis van natuurlijke latex en hars. Sterk lijmend, zonder oplosmiddelen, zonder
geur. Lijmend bestanddeel : thixotroop. Makkelijk aanwendbaar. Niet vorstbestendig.

Samenstelling : Geconcentreerde natuurlijke latex van eerste kwaliteit, verschillende (argiles), olie-achtige
extracten van hars, krijt, extracten van wortelen van kokosnoot, bewaarmiddel (0,1 %), water.

Uitstoot: Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.

* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van
vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van
C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding
“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

Gereedschap : Lijmspatel met tanden

Voorbereiding : De ondergronden moeten proper zijn : absorberend, homogeen, effen, proper, droog,
solide, niet vet, chemisch neutraal en klaar om te verven. Voor het lijmen de oppervlakten
stofzuigen.
De temperatuur van het draagvlak moet tussen 15 en 20 C° zijn.
De chape moet minstens 8 weken zijn en goed droog.
Indien nodig de ondergrond herstellen met een aangepast middel voor het aanbrengen van
de lijm.

Begin van de werken : Temperatuur voor begin van de werken : tussen 15 en 25C°
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Verwijder de latexschil die zich mogelijk gevormd heeft aan de binnenkant van de
verpakking, de lijm niet mengen. De lijm regelmatig uitsmeren met een getande spatel (B1
ou A2) over een oppervlakte die overeenkomt met 5 à 10 minuten werk.
Plaats de bedekking zonder wachten op het bed van lijm met uitoefening van druk.
Na enkele minuten terug druk uitoefenen op de ondergrond. Verwijder de overtollige
lijmresten onmiddellijk met water en allesreiniger Galtane.

Hechtingstijd : ongeveer 5 - 10 minuten
Vermijd luchtverplaatsingen en excessieve temperatuurschommelingen tijdens de werken.

Nooit in de spoelbak uitgieten. Zelfs enorm verdund en in kleine hoeveelheden is de lijm gevaarlijk
voor vissen: hun kieuwen kunnen dichtkleven.

Drogen : Afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en poreusheid van de ondergrond.
In het algemeen : 1 uur, erop lopen mogelijk na 12 uur.
Definitief droog na ongeveer 2 dagen bij 20C°.

Rendement : Afhaneklijk van de grbruikte spatel en de ondergrond : van 300 tot 500g/m².

Reinigen van gereedschap : Met een vod

Recyclage : Laat de resten drogen voor het composteren of in het afval gooien.
Gooi de lege verpakking in een afvalbak voor te recysleren platic.

Voorzorg en bewaring : Niet binnen het bereik van kinderen bewaren. Nooit in de spoelbak gieten. Zelfs enorm
verdund en in kleine hoeveelheden is de lijm gevaarlijk voor vissen: hun kieuwen kunnen
dichtkleven

Bewaring : In een frisse omgeving maar absoluut vorstvrij.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze
verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in
geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel
als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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