1343075 - BISON PARKETLIJM MASSIEF POT 750 G NL/FR

PARKETLIJM VOOR MASSIEF PARKET
HOOGWAARDIGE PASTALIJM OP WATERBASIS VOOR HOUTEN
PARKETSOORTEN
VERWERKING
Verbruik: 1-2 m²/kg
Gebruiksaanwijzing:
De lijm met een getande lijmkam dun op de ondergrond
aanbrengen. Geen grotere oppervlakken insmeren dan in
maximaal 10 minuten gelegd kunnen worden. Direct, in
ieder geval als de lijmlaag nog nat is, het parket op de juiste
plaats aanbrengen en stevig aankloppen. Laat tussen muur
en parket een naad van 10 mm. Na het leggen het parket
gedurende minimaal 24 uur met zware voorwerpen (zakjes
zand) op zijn plaats houden. Na 48 uur kan het parket indien
nodig worden geschuurd, gelakt of in de was worden gezet.
Gereedschap direct reinigen met water. Vlekken onmiddellijk
verwijderen met water. Wij adviseren altijd de voorschriften van
de parketfabrikant in acht te nemen.
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water.
Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.
Aandachtspunten: Wij adviseren altijd de voorschriften van de
fabrikant in acht te nemen.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Hoogwaardige pastalijm op waterbasis voor houten
parketsoorten dikker dan 10 mm. op poreuze ondergronden.
TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor ongelakte massief houten parketsoorten
(mozaïek-, lamel-, woodblock-, massief strokenparket) met
een minimale dikte van 10 mm. op ondergronden van beton,
cement, estrich, hout, spaanplaat en board. Ook geschikt voor
vloeren met vloerverwarming. Voor (zwevend) laminaatparket
Laminaatparketlijm gebruiken.
EIGENSCHAPPEN
· Makkelijk verwerkbaar
· Corrigeerbaar
· Oplosmiddelvrij
VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden: Minimale verwerkingstemperatuur
+15°C (lijm, ondergrond en vloerdelen / parket).
Niet verwerken boven 75% relatieve luchtvochtigheid.
Vloerverwarming minimaal 6 uur voor het leggen uitzetten.
Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Voor verwerking het parket
minimaal 48 uur in de te bedekken ruimte laten acclimatiseren
(min. 15°C). Vloerverwarming minimaal 6 uur voor het leggen
uitzetten.
Gereedschap: Lijmkam No. 2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof:

Polyvinylacetaatdispersie

Dichtheid ca.:

1.42 g/cm³

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

24 uur

Eindsterkte na:

24 uur

Minimale
-20 °C
temperatuurbestendigheid:
Maximale
50 °C
temperatuurbestendigheid:
Open tijd ca.:

15 minuten

pH-waarde ca.:

6,5-7,5

Vastestofgehalte ca.:

67 %

Waterbestendigheid:

Niet

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a.
ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en
omgevingstemperatuur.
OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar:
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en
vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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