
TOEPASSINGEN Voor het plaatsen van diverse muurbekledingen uit lijnwaad, jute, daim, non-woven textiel, dunne isolatiepolyester 
(max. 5 mm),...

Uitermate geschikt voor het plaatsen van alle soorten glasvezelbehang.

EIGENSCHAPPEN Gebruiksklaar.

verspuitbaar

watervast

gemakkelijk corrigeerbaar

Oplosmiddelvrij.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL polymeer in waterige emulsie

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet zuiver, droog, vast, egaal en licht poreus zijn.

Alle loszittende delen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel.

Sterk zuigende ondergronden:

Vooraf een grondlaag ISOLPRIMER aanbrengen.

Tip: om zichtbare naden te voorkomen is het aan te raden de ondergrond te behandelen met een grondlaag (vb. 
TOPPRIM) aangekleurd in het kleur van het behang.

VERWERKING

De lijm goed oproeren.

UNIVERSELE WANDLIJM op de ondergrond aanbrengen met rol, kwast of bij verspuiten met airless spuitapparatuur.

De wandbekleding aanbrengen volgens de voorschriften van de fabrikant.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

150 à 200 g / m²

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

Droog na 6 à 8 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.
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SPUITGEGEVENS Nog niet bekend.

KENMERKEN VLAMPUNT geen waarde

KLEUREN Wit

VERPAKKINGEN STANDAARD 1 kg - 5 kg - 10 kg

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is UNIVERSELE WANDLIJM ca. 18 maanden na productiedatum houdbaar, 
indien bewaard in een droge, koele maar vorstvrije ruimte.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 18 °C.

Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).

Datum laatste wijziging: 25/07/2019
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