
Voor overdekt
buitengebruik
voor binnengebruik

�

Vochtige ruimten

�

Beschermingsklasse
D3 volgens
de NF EN 204 norm

�

FCBA-Nr.:
403/17/8115.2/1

�

Definitief en
onzichtbaar lijmen

�

Lijmen van alle
houtsoorten

DOEL EN PRESENTATIE
� De BLANCHON HOUTLIJM VOOR BUITEN is een lijm in waterige fase op basis van vinylhars. De lijm is geschikt voor het

lijmen van alle massief hout, multiplex, fineerhout voor buitengebruik beschermd tegen weersinvloeden (klasse D3):
leuningen, balustrades, wandbekleding, herstellen van terrasplanken, meubilair...

� Geschikt voor schrijnwerk en meubelwerk.
� De BLANCHON HOUTLIJM VOOR BUITEN is volledig transparant en onzichtbaar na droging, met onomkeerbare hechting

en uitstekende mechanische weerstand.
� Zwakke geur.
� De temperatuur van de hechting mag niet hoger oplopen dan 70°C.
� De HOUTLIJM VOOR BUITEN is niet geschikt voor de bevestiging van terrasplanken.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
� De ondergrond moet proper, droog en vrij van vet of stof zijn.
� Verwijder lijmresten van het hout met het Blanchon GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of GELVORM.
� De relatieve vochtigheidsgraad van het hout moet tussen 8 en 12% liggen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN
� De lijm bewaren bij een temperatuur van minstens 12°C. Niet lijmen op een ondergrond bij een temperatuur lager dan

12°C of bij een relatieve vochtigheid van de ruimte van meer dan 65%.
� Aan beide zijden aanbrengen met een kwast, gekartelde spatel of lijmapparaat. Binnen de 5 minuten lijmen (na

openen). 5minuten laten rusten alvorens druk te zetten. Vervolgens eenmechanische klem aanbrengen gedurende 10
à 20 minuten bij een temperatuur van 20°C.

� De klem langer laten zitten bij temperaturen lager dan 20°C.
� De verlijmde elementen de eerste 24 uur voorzichtig behandelen.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water.
� Bescherm het milieu:

- Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
- De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
- Verpakking goed sluiten na gebruik.
- Restanten niet in de riolering lozen.
- Lege verpakking in het containerpark afleveren.

AANBRENGEN
Bij een temperatuur van 20°C:
� Verbruik: 300 g/m2/zijde.
� Verlijmingstijd na opening: 0-5 min.
� Verlijmingstijd gesloten: 5 min.
� Mechanisch vastklemmen: 10 tot 20 min. (3 tot 5 min. bij 60°C).
� Druk van het klemmen: 2 tot 7 bar.
� Definitieve uithardingstijd: 24 u.

BEWARING
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL LIJMEN VAN ALLE OVERDEKT HOUT BUITENSHUIS
HARSTYPE Op basis van vinylhars in waterige fase
HECHTING > 10 Mpa (20°C, 65% relatieve vochtigheidsgraad)
DICHTHEID Dichtheid: 1,10 bij 20°C
VISCOSITEIT BROOKFIELD (stang 5, snelheid 20 tpm bij 20°C). Viscositeit: 11.000 mPas
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019
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De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.


