
•  Film:

•  Viscositeit:

•  pH-waarde 

•  Droogstof

•  Dichtheid 

GLASFACOLL

444

VOORSTRIJKMIDDEL

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Omschrijving Glasfacoll 444 is een voorstrijkmiddel gebaseerd op water-

gedragen PVAc dispersie. Het product is geschikt als voorstrijk-

middel voor de meest voorkomende behanglijmen. Voor alle sterk

zuigende ondergronden, zoals gips, gasbeton, gipskarton en spuit-

pleisters. Glasfacoll 444 voorstrijkmiddel onverdund gebruiken.

Eigenndommen • Klaar voor gebruik.

•  De droogtijd bedraagt ca. 2 uur, afhankelijk van de omgevings-

• Goede binding en nivelering.

• Snelle droging.

• Bevat geen weekmakers.

•  IVOS gehalte: <1gr. /L. n.a.v. Richtlijn 2004/42/EC

Het is van belang om te testen of de vereiste verbindingssterkte

Verwerking •  Goed oproeren voor gebruik

•  Breng de lijm onverdund en gelijkmatig op de muur aan 

met een vachtrollen, blokkwast of sprayer het voorstrijkmiddel

gelijkmatig op de ondergrond.

temperatuur, luchtvochtigheid en stabiliteit van de ondergrond.

•  Gipsplaten moeten volledig droog zijn voor verdere behandeling.

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

luchtvochtigheid > 70%.

Product specificatie •  Kleur: Transparant, wit

Opmerkingen

wordt bereikt in de specifieke toepassing, dit omvat ook 

langdurige testen.

Elastisch, doorzichtig

Brookfield RVT 2/20 rpm < 100 m.Pas

ca. 5,0

± 15%

1,03 g/cm³ (20°C)



•  Setting tijd

•  VOS

verwerken.

Gezondheid & 

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

Reach Het veiligheidsblad volgens 1907/2006/EC (REACH)

Annex II; 830/2015/EC is op aanvraag verkrijgbaar.

Opmerkingen •  Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele 

•  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 
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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.

verpakking bedraagt de houdbaarheid minimaal 6 maanden na 

productiedatum. Wij adviseren het product "First in First out" te

Schoonmaken De nog natte lijm kan gemakkelijk met water worden verwijderd.

Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data Sheet

snel

< 1 g./l. n.a.v. richtlijn 2004/42/EG


