
Bewaren tiussen + 50 -30 °C, bevriezing voorkomen.

verdunnen in max. verhouding 1:0,5.

•  Dun behangpapier en fotobehang op basis van papier - lijm met

water verdunnen in max. verhouding 1:0,75.

Verpakking Kunststof goed gesloten emmers met een inhoud van 10 kg. 

drager op papier, non-woven, textiel, galsvezel, fotobehang enz.

Eigenndommen •  Zeer goede initiële hechtiging (hoge hechtsterkte).

•  Makkelijk te gebruiken.

•  Eenvoudig te monteren.

•  De mogelijkheid om een verfroller, kwast of machinaal aan te

brengen.

1kg lijm voor 5 - 7 m², afhankelijk van behang, methode van

Ondergronden dient droog, schoon en vrij van oude verfresten

en vet te zijn. Wanddefecten (krassen, gaten) moeten worden

gerepareerd. Bijzonder zuigende ondergrond adviseren wij om 

Decor Glasfacoll 444 te gebruiken.

GLASFACOLL

OBJECT 220

GLASWEEFSELLIJM

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Omschrijving Geschikt voor alle soorten behang met een gewicht tot 350 g/m²,

Efficiëntie

aanbrengen en type ondergrond.

Voorbereiding oppervlak

Gebruikersinstructies Na het openen van de container moet lijminhoud goed worden

geroerd; breng de lijm rechtstreeks op het oppervlak aan met een 

verfroller of kwast. De lijm kan ook machinaal worden aangebracht;

overtollige lijm moet worden verwijderd met een doek of spons.

•  Behang van glasvezel en op basis van non-woven, na het mengen

is de lijm klaar voor gebruik.

•  Dik papierbehang, vliesbehang en fotobehang - lijm met water



•  Geur:

•  Oplosbaarheid in water:

•  Viscositeit @ 20 °C (mPas):

•  Soortelijk gewicht:

•  pH 
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toepassing op mengsels van het product met andere stoffen. Het gebruik van de hierboven gegeven gegevens, evenals het

gebruik van het product zelf, liggen buiten de controle van de producent, dus het stellen van regels voor veilig gebruik is de

verplichting van de gebruiker.

met de momenteel geldende voorschriften en goede arbeidshygiënische praktijken. De gepresenteerde informatie is niet van

Reach Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH

(Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

Opmerkingen •  Minimaal 12 maanden houdbaar na productie.

•  Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

•  Reinging gereedschap: direct na gebruik met auw/warm water.

•  VORSTVRIJ BEWAREN

De informatie in dit blad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming

Aanbeveling Dit gegevensblad definieert de omvang van het materiaal en de

werkwijze, maar kan de professionele gebruiksvoorbereiding niet

vervangen. Bovendien dient te worden gewerkt in 

overeenstemming met de bouw- en veiligheidsvoorschriften. De

Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

Karakteristiek

Onbepaalde tijd

50 000 ± 5 000

1,00 ± 0,5 temp. (20 °C)

Gezondheid & 

Product specificatie •  Fysieke staat

•  Vorm/ kleur:

Pasta

Melkachtig - crème

fabrikant garandeert de kwaliteit van het product, maar heeft geen

invloed op de omstandigheden en de manier van gebruik. Voer in

geval van twijfel uw eigen tests uit.


