1323010 - Bison Vloerbedekkingslijm Verwijderbaar Pot 750 g NL/FR

Vloerbedekkingslijm Verwijderbaar

Kant & klare dispersielijm voor alle soorten vinyl en
tapijt

Gebruiksaanwijzing:
De lijm met een roller eenzijdig aanbrengen. Na 5-10 minuten, als de lijm
kleverig aanvoelt (in geval van niet-zuigende ondergronden zoals linoleum en
PVC, 20-30 minuten) de vloerbedekking inleggen en stevig aanwrijven.
Verwijderen van het gelijmde tapijt: Vloerbedekking vanuit de zijkanten naar
het midden toe lostrekken. Vloerbedekking met een schuimrugzijde kan hierbij
beschadigen. Lijmresten verwijderen met een oplossing van warm water en
zeep/afwasmiddel. De oplossing 10 tot 15 minuten laten intrekken, daarna
verwijderen.
Open tijd: 40 minuten
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde
lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.
Aandachtspunten: Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening
van de naden optreden. Wij adviseren altijd de voorschriften van de fabrikant in
acht te nemen.
Droogtijden*
Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur
Eindsterkte na: ca. 24 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Productomschrijving
Kant & klare dispersielijm voor het verlijmen en later weer eenvoudig
verwijderen van alle soorten vinyl en tapijt. Eenvoudig verwerkbaar

Technische eigenschappen
Vochtbestendigheid: Niet
Waterbestendigheid: Niet
Temperatuurbestendigheid: -20°C - +50°C

Toepassingsgebied
Geschikt voor het lijmen en later weer eenvoudig verwijderen van
vloerbedekking met een PVC-, vinylschuim-, jute-, of latexrug en naaldvilten
op poreuze ondergronden (cement, beton, hout, board en spaanplaat).
Ook geschikt voor het lijmen van vloerbedekking over bestaande, gladde
vloerbedekkingen (PVC, linoleum). Niet geschikt voor het lijmen van
vloerbedekking op trappen en vloerbedekking in tegels. Voor vloerbedekkingen
waarop veel wordt gelopen of in vochtige ruimten Bison Vloerbedekkingslijm
gebruiken.

Technische specificaties
Basisgrondstof: Acrylaatcopolymeerdispersie
Kleur: Camee
Viscositeit: ca. Pasteus
Vastestofgehalte: ca. 60 %
Dichtheid: ca. 1.1 g/cm³
pH-waarde: ca. 6,0-7,0

Eigenschappen
Vloerbedekking en lijmresten eenvoudig verwijderbaar
Zuinig in gebruik
· Oplosmiddelvrij

Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op
een droge, koele en vorstvrije plaats.

Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden
+10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.
Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Beschadigde of ongelijke vloeren eerst
egaliseren.
Gereedschap: Roller. Langs plinten en in hoeken eventueel een kwast.
Verwerking
Verbruik: 7-10 m²/kg.
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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.

