BIJLARD LAKLIJM V3 ®

PRODUCTOMSCHRIJVING
Bijlard laklijm V3 is een 1-component kunstharsdispersie met vochtinsluitremmende werking en een uitstekende
hechting op gelakte- en gemelamineerde oppervlakken.
TOEPASSINGFSGEBIED
Laklijm voor moeilijk verlijmbare oppervlakken zoals: PVC, (1- en 2 componenten) gelakt hout, melamine en
HPL op een houten ondergrond van bijvoorbeeld multiplex, vuren, MDF of spaanplaat.
VERWERKING
Laklijm éénzijdig opbrengen m.b.v. lijmwals, handroller, kwast of spatel. De laklijm niet met water verdunnen,
tenzij dit tot doel heeft de lijm in zijn oorspronkelijke viscositeit terug te brengen. Contact met ijzer kan
zwarte vlekken tot gevolg hebben. Minstens één van beide te verlijmen oppervlakken moet poreus zijn.
Oppervlakken moeten stof-, en vetvrij zijn. De lijmopbrengst werkt het beste wanneer zij opgebracht wordt op
de niet poreuze zijde. Bij lagere perstemperaturen (minimaal 10 °C) en een houtvochtgehalte boven de 12 %
moet de aangegeven perstijd aanzienlijk verlengd worden. Daar er vele kunststoffen en lakken zijn bevelen
wij u aan eerst een proef te nemen.
EIGENSCHAPPEN
Eindsterkte
Perstijd
Open tijd
Persdruk
Kleur
Houtvochtpercentage
Verwerkingstemperatuur
Verbruik
Ph waarde
Hittebestendigheid
Vaste stof gehalte
Viscositeit (Brookfield)

: na 2-4 uur.
: bij 20 °C ca.15 min, afhankelijk van het vochtgehalte.
: ca. 10 minuten.
: 0,5 – 0,8 N/mm².
: roomwit.
: 8-12%.
: 10-30 °C.
: 100-160 g/m².
: ca. 8 (licht alkalisch).
: ca. 70 °C.
: ca. 42%.
: ca. 10.000 mPa.s (20 °C).

REINIGING
Natte lijmresten en gereedschap reinigen met water.
HOUDBAARHEID
In goed gesloten verpakking in een droge en koele omgeving ten minste 9 maanden houdbaar.
OPSLAG
Vorstvrij bewaren.
VERPAKKINGEN
0,5 kg. doseerflacon en 10 kg. emmer.
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van
materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, 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 voor u klaar met advies.

