
breedte van de behangbaan.

•  Breng het behang aan in de natte lijmlaag.

•  Volg de instructies van de behangfabrikant op.

Verwerking •  Goed oproeren voor gebruik

•  Breng de lijm onverdund en gelijkmatig op de muur aan 

met een vachtrollen of kwast. Ook geschikt voor gebruik in 

een lijmmachine.

•  De aangebrachte lijmlaag moet iets breder zijn dan de 

•  Strijkt makkelijk uit

•  Klontvrij

•  Oplosmiddelvrij

•  Droogt transparant op

Kenmerken •  Klaar voor gebruik

•  Hoge natte kleefkracht

•  Uitstekende hecthing

•  Corrigeerbaar

•  Direct op de muur aan te brengen

Zorg voor een stevige, voldoende vaste ondergrond.

Oude behangresten verwijderen.

Met latex afgewerkte muren dienen eerst te worden 

gereinigd en ontvet.

Sterk zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Decor

Glasfacoll 444.

Glasweefselbehang op allerlei ondergronden. De lijm is 

geschikt voor de verlijming op stucwerk, steen, beton, 

cement, gipsplaat, enz. (mits de ondergrond goed is 

voorbehandeld)

Eigenndommen De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

GLASFACOLL

OBJECT 300

GLASWEEFSELLIJM

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Omschrijving Kant-en-klare behanglijm voor de verlijming van alle soorten



•  Geur:

•  Kookpunt:

•  Vriespunt:

•  Vlampunt:

•  Oplosbaarheid in water:

•  Soortelijk gewicht:

•  Viscositeit @ 20 °C:

•  pH-waarde bij 20 °C:

•  Vaste stof:
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technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief

die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat

en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn

gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze

producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande,

zijn onze Algemene verkoop-. Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische

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

LET OP

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesyen en 

Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

Zwak, karakteristiek

Niet bepaald. ± 100 °C.

± 0 °C

Niet relevant.

Mengbaar @ 20 °C

ca. 1,06

ca ± 100.000 mPas 

ca. 9,0

ca. 10%

Gezondheid & 

(Andere verpakking op aanvraag)

Product specificatie •  Vorm:

•  Kleur:

Pasta

Gebroken wit

Verpakking Emmer van 5- en 10 kg. Emmers rond of ovaal

•  De opentijd bedraagt ca. 20 minuten, afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur met luchtvochtigheid.

•  Lijmvlekken direct met een schone, vochtige doek 

verwijderen.

Belangrijk Niet verwerken bij een temperatuur van < +5 °C en/of een

luchtvochtigheid > 70%. Bij voorkeur verwerken bij 15 - 25 °C.


