CO-PRO PVC LIJM
Vezelversterkte lijm PVC-stroken en -tegels, vinyl en rubber tot 2
mm laagdikte.

CO-PRO PVC LIJM
VEZEL VERSTERKT

TOEPASSING
Co-pro PVC-lijm vezel versterkt is een oplosmiddelvrije en zeer
emissie-arme dispersielijm. De lijm is speciaal geschikt voor
het verlijmen van PVC, grote PVC-stroken en -tegels, vinyl en
rubber bedekkingen tot 2 mm dikte. Voor toepassing op zuigende
cementgebonden ondergronden.
PRODUCTVOORDELEN
•
Uitermate geschikt voor het verlijmen van grote tegels
en stroken
•
Voor homogeen en heterogeen PVC
•
Dispersielijm
•
Geschikt voor vloerverwarming
•
Zeer korte wachttijd

• Verlijmen van grote tegels en stroken
• Voor homogeen en heterogeen PVC
• Dispersielijm
• Geschikt voor vloerverwarming
• Zeer korte wachttijd
Artikelnummer:
4898962311

14 kg

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 de Co-pro universele primer
zodat deze legklaar is.
VERWERKING
De lijm met een A2 lijmkam gelijkmatig op de ondergrond
aanbrengen. Een wachttijd aanhouden die aangepast is aan
de applicatiemethode, aanbrenghoeveelheid, omstandigheden,
absorptie ondergrond en vloerbedekking. Geen groter oppervlak
inlijmen dan binnen de opentijd/inlegtijd kan worden afgewerkt.
Lijm met A2 lijmkam, afhankelijk van de soort vloerbedekking,
gelijkmatig opbrengen. Telkens slechts een zodanig oppervlak
insmeren, dat continu een natte hechting van de achterzijde
kan worden uitgevoerd. Vloerbedekking na korte uitdamp/
wachttijd zonder luchtinsluitingen in het verse lijmbed leggen.
De te lijmen vloerbedekking moet spanningsvrij zijn en vlak

liggen, eindstukken en niet-vlakliggende vloerbedekkingsranden
eventueel terug buigen, anders verzwaren. Zorgvuldig aanwrijven
en aanwalsen. Naadvorming vermijden. Na 20 minuten meteen
meervoudige stalen wals nogmaals stevig aanwalsen. Bij rol
producten de voegafdichting resp. de lasverbinding niet eerder
dan 24 uur na het leggen uitvoeren.
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.
•
De vloerbedekking vooral in de uithardingsfase 			
beschermen tegen direct zonlicht en sterkere
•
vochtinwerking (bijv. basisreiniging).
•
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
TECHNISCHE INFORMATIE
Verpakking: 			
Emmer 14 kg
Houdbaarheid: 		
In gesloten verpakking ca. 12 		
				maanden houdbaar,
				koel en droog bewaren.
Kleur: 				Wit
Verbruik: 			
ca. 200-250 g/m²
Wachttijd*:			
ca. 5-25 minuten bij PVC
				
ca. 5-15 minuten bij rubber
Beloopbaar* 			
na ca. 24 uur
Uithardingstijd* 		
ca. 72 uur

Bestendigheid 		
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.
PRODUCTVEILIGHEID
Co-pro PVC-lijm vezel versterkt 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. 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.

