STAUF KOUDLIJM L
PVAc- hout lijm D3 volgens EN 204

Technische Datasheet
Productnummer



121200

Speciale kenmerken




watervaste verlijming
snelle reactietijd

Toegelaten ondergronden



zacht-, hard- en exotisch hout

Producteigenschappen







klaar voor gebruik
hoge eindsterkte
bestand tegen koud water
korte aandruktijd
vrijwel verkleuringsvrije toepassing

Kleur



wit

Verbruik per m²



Laminaat: ~ 15 g, Spaanplaten: ~ 30 g

Inlegtijd



9 minuten bij 20 °C

Toegelaten gewicht



na 24 uur

Omgevingsklimaat bij verwerking



min. 15 °C, max. 75% omgevingsluchtvochtigheid, max. 65%
aanbevolen

Stockagevoorschriften



vorstvrij

Houdbaarheid



12 maand

Giscode



D1

Beschikbare verpakkingseenheden



750 g Kunststof fles

VERWERKING
Verwerking bij laminaatvloeren: lijm op de bovenzijde van de messing van het al gelegde deel aanbrengen
en op de onderzijde van de groef aan de kopse zijde en de langszijde van het toe te voegen deel. Delen
stevig samenpersen zodat de lijm over de gehele lengte naar boven uit de voeg zwelt. Uitzwellende lijm
met een vochtige doek verwijderen. Verwerking bij kant-en-klaar parket en spaanplaten: lijm op de onderen bovenzijde van de messing aanbrengen. Delen stevig samenpersen. Uitzwellende lijm met een vochtige
doek verwijderen. Vloeibare lijm mag niet in aanraking komen met metaal! Daarom geen gereedschap van
metaal gebruiken, maar van kunststof, glas of keramiek. Roestige penselen en kwasten vermijden.

AANSPRAKELIJKHEIDSVOORBEHOUD
Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks-en ontwikkelingswerk. Hierdoor
ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde
prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt
voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het
is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor
het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches,
leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.
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