
Applicatie

Gereedschappen direct na gebruik goed met water reinigen.Reiniging gereedschappen

Voorbehandeling

•  Poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergronden met

Decor Glasfacoll 444.

•  Niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voor-

behandeling.

doek.

Met langharige verfroller, fijn getande spaten, spuitapperatuur en

behanglijmmachine. Het product kan, indien noodzakkelijk,

maximaal 15% verdund worden met water.

Verwerking •  De lijm gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller in de 

breedte van 2-3 banen.

•  Product gelijkmatig aandrukken en gladstrijken met een 

kunststof spatel.

•  Vlekken en overtollige lijm direct verwijderen met een vochtige

stofvrij zijn en geacclimatiseerd tussen de 15 en 35 °C. Indien 

koeler of warmer vooraf testen. 

•  Ondergrond afborstelen en ontvetten.

•  Slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen.

•  Beschadigingen repareren.

zware glasweefsel soorten en vinylbehang op (licht) zuigende 

ondergronden te plakken. Maar ook geschikt voor toepassingen in 

natte ruimtes (badkamers, keukens en douches). Het is een 

oplosmiddelvrije schimmel- en bacteriebestendie dispersielijm 

Ondergrond De ondergrond moet vast, schoon, droog, vet-, was-, silliconen- en

met een uitstekende hechting welke goed verwerkbaar is en 

gelijkmatig te verdelen met vachtrollers en kwast.

GLASFACOLL 400

Airtex Lijm

GLASWEEFSELLIJM

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Omschrijving Glasfacoll 400 Airtex Lijm is speciaal ontwikkeld om Airtex behang,



•  Vaste stofgehalte:

•  Bindmiddelbasis

•  Droogtijd

•  Verdunning

Verbruik

dient het exact verbruik op het behandelen object vast worden 

gesteld.

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevings-

Opslag Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden.

Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum, hierna testen vóór 

gebruik. De maximale bewaartemperatuur is 35 °C. Bij lage

temperaturen het materiaal van te voren bij 15-20 °C laten 

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

(Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

32%

Kunsthars disparsie

16 uur. Verwerkingstijd is 20 min.

Indien noodzakelijk met water.

Gezondheid & 

product bevat max: 30 g/l.

Product specificatie •  Vorm:

•  Kleur:

Pasta

Transparant

Verpakking Emmers van 5 en 10 liter.

VOC-gehalte EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a: 30 gr/l(2010)). Dit 

spoelen met water en zeep. Bij oogcontact minimaal 15 minuten

spelen met water. Schoonmaken van gereedschap direct met koud

Vloeibare resten bij een depot voor oude verf of lijm afvoeren. 

Voor verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Afvalverwijdering Alleen volledige leeggemaakte verpakking recyclen. Opgedroogde

materiaalresten kunnen als bouwplaats afval worden verwijderd.

water en zeep.

Veiligheid Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. Tijdens en na 

verwerking binnen zorgen voor voldoende ventilatie. Bij spuit-

applicatie de spuitnevek niet inademen. Buiten bereik van 

kinderen bewaren. Normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen

als handschoenen en oogbescherming. Bij huidcontact grond 

acclimatiseren. Aangebroken verpakking zijn beperkt houdbaar.

Ca. 200-250 ml/m², afhankelijk van de ondergrond en het type

glasweefsel. Door de grote verscheidenheid van ondergronden

temperatuur van +5°C.
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onze gegevens kan geen garantie voor bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete

toepassing worden afgeleid. Alle beschrijvngen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen allen ter

algemene informatie; zij kunnen zonder voorafgaande aankondigingen vaeranderen en maken niet deel uit van de contractueel

vastgestelde toestand van de producten (productspecificatie). De ontvanger van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de

inachtneming van eventuele beschermende rechten, wetterlijke voorschriften en bepalingen. Eerdere technische bladen voor dit

product vervallen.

mogelijke invloedfactoren bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van eigen onderzoekingen en tests. Uit

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 gegevens in deze bladen zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Zij ontheffen de verwerker wegens de vele


