Plintenlijm
UNIVERSELE OVERSCHILDERBARE MONTAGELIJM VOOR PLINTEN

VOORDELEN
- Lijm én voegkit in één.
- Zeer goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Direct vast, klemmen niet nodig.
PRODUCT
Bostik Plintenlijm is zowel als lijm en als kit te gebruiken.
Overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en
watergedragen verven.
TOEPASSINGEN
Goede hechting op diverse materialen Voor het verlijmen
van plinten en profielen van hout, mdf, steen, pvc, rvs of
aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen,
stucwerk. Ook geschikt voor verlijmingen op oneffen
ondergronden. Geschikt voor natuursteen.
EIGENSCHAPPEN
- Lijmen en afdichten.
- Zeer goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Zeer sterk.
- Permanent elastisch.
- Kleurvast.
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen.
- Verdraagzaam met de meeste alkydhars- en
watergedragen verfsoorten.
- Geschikt voor natuursteen.
- Direct vast, klemmen niet nodig.
VERWERKING
Ondergrond: Muren dienen vast, schoon, stofvrij, vetvrij en
vrij van loszittende scheidingslagen zoals verf, behang of
stucwerk te zijn. Plinten mogen niet krom zijn.
Voorbehandeling: Bostik Plintenlijm hecht (zonder primer)
goed op de meeste ondergronden. Op sterk zuigende
ondergronden vooraf Primer MSP aanbrengen.
Lijmen: Bij voorkeur op de ondergrond in dotten of rillen
aanbrengen en de te verlijmen delen direct samenvoegen.
Materialen eventueel corrigeren, daarna goed aandrukken.
In geval van uitwellende lijm, deze direct afwerken met
behulp van Bostik Finishing Soap.
Afdichten: Vul de kieren tussen plint en muur en plinten
onderling op. Afmessen binnen 15 minuten. Gebruik hierbij
eventueel Bostik Finishing Soap. Vermijd Finishing Soap
tussen kit en hechtvlak. Niet verwerken onder +5°C.

Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Bostik Liquid 1 te
verwijderen, uitgehard product is uitsluitend mechanisch te
verwijderen.
Droogtijd: De lijmverbinding kan (onder normale
omstandigheden) na 24 uur belast worden.
Schilderen: Zodra de kit een stevig huidje gevormd heeft
kunt u de plinten aflakken. Gezien de grote verscheidenheid
aan verven adviseren we de verfverdraagzaamheid van
tevoren te testen. Bij gebruik van alkydharslakken kan de
droging van de verf nadelig worden beïnvloed. Voor nietgenoemde ondergronden of toepassingen Bostik B.V.
raadplegen.
OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge
condities tussen +5 en +30°C. Houdbaarheid 18 maanden, zie
code op verpakking B(est)B(efore) MMJJ. Aangebroken
verpakking is beperkt houdbaar.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

TECHNICHE KENMERKEN
Type

Montagelijm

Aantal componenten

1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/ml

Oplosmiddelgehalte

0%

Isocyanaatgehalte

0%

Shore A

ca. 55

Treksterkte

ca. 2,9 MPa (ISO 37)

Rek bij breuk

ca. 200% (ISO 37)

Huidvorming (begin)

ca. 15 min. (bij +20°C/RV 50%)

Doorharding

ca. 3 mm / 24 uur (bij +20°C/RV
50%)

Verwerkingstemperatuur

vanaf +5°C

Vochtbestendigheid

goed

Schimmelbestendigheid

goed

Overschilderbaar

Ja

Emissie classificatie

A+

Artikelnummer

30610133

EAN nummer

8713572039645

Kleur

Wit

Verpakking

290ml koker

Verpakt per

12

Pallet

1152
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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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