CO-PRO TAPIJTLIJM

TOEPASSING:
Co-pro Tapijtlijm is een zeer emissiearme,
hoogwaardige en uiterst sterke dispersielijm
voor het verlijmen van naaldvilt en tapijt met
een actionback, vilt rug, jute rug en foam rug op
zuigende legklare ondergronden binnen.

LIJM VOOR TEXTIELE
VLOERBEDEKKINGEN

Productvoordelen
•

Geschikt voor alle gangbare kwaliteiten tapijt

•

Korte wachttijd en hoge eindhechting

•

Licht verstrijkbaar

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen
aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij,
stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling
zoals schuren en stofzuigen, de ondergrond voorbehandelen met
Co-pro Universele Primer en egalisatiemiddelen zodat de vloer legklaar is.

VERWERKING

De lijm met een geschikte lijmkam gelijkmatig op de ondergrond
aanbrengen. De bedekking na een wachttijd van ca. 15 minuten inleggen,
de lijmril moet platgedrukt worden. Aanwrijven c.q. aanwalsen eventuele
opstaande gedeeltes verzwaren. Geen lucht onder de bedekking insluiten.
Na ca. 25 minuten de bekleding, in het bijzonder starre bekleding voor
een tweede keer aanwalsen. Geen groter oppervlak inlijmen dan binnen
de opentijd/inlegtijd kan worden afgewerkt.

AL L E S VOOR JE VLOE R !
Artikelnummer
4897952211

8 717003 325819

Scan deze QR
voor meer info.

>>

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:
emmer 14 kg
Houdbaarheid: 	in gesloten verpakking ca. 9 maanden houdbaar,
koel en droog bewaren
Kleur:
roomwit
Tapijt, foam rug: 		
lijmkam: A1 verbruik ca 300 g/m² = 47m²
Tapijt, licht gestructureerde rug: lijmkam: A2 verbruik ca 325 g/m² = 43m²
Tapijt, synthetische en jute rug: lijmkam: B1 verbruik ca 375 g/m² = 37m²
Wachttijd*:
Verwerkingstijd*:
Belastbaar*:
Uithardingstijd*:
Bestendigheid:

ca. 15 minuten
ca. 25 minuten
na ca. 24 uur
ca. 72 uur
zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529

Temperatuurbestendigheid:
- 	na uitharding 	tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming
- tijdens transport +5°C tot +50°C
- tijdens opslag
+10°C tot +30°C
* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische
omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische
omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK

Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur
hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de
relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde
droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere
klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge
ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
Indien zich eventueel vel van opgedroogde lijm heeft gevormd, deze
verwijderen en niet er doorheen roeren.
Geopende emmers zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk
gebruiken.
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Verse lijmvlekken direct proberen te verwijderen met water.

PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro Tapijtlijm is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of lange termijn
geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische
stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin dient tijdens
en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende
ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet
worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk
afspoelen met veel water.
Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad zie
daarvoor www.co-pro.nl
Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle
alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als
bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.
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