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Bereiding en opbrengst

5. Klaar in 5 minuten.

2. Roer water tijdens verdunnimh met een mechanische boorvan de lijm

Alle ondergronden moeten droog, absorberend, sterk, stof-, verf-

of olievrij zijn. Eventuele scheuren of gaten in de muur moeten

worden afgedekt met onze extra-light glaster. We raden aan om 

onze primer SP te gebruiken (specifiek voor natte muren met 

Oppervlaktevoorbereiding

schimmels) bij optrekkend of te vochtig.

1. Verdun 500g component A op 7l water.

3. NA verdunning van component A in water, voeg component B

4. Meng krachtig met een mechanische boor.

en laat het mengsel 2 minuten zitten.

toe

VICEVERSA

Contract

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Omschrijving Viceversa Contract systeem is speciaal bestudeerd voor eenvoudige

•  Behang: simplex & duplex.

•  Glasvezel wandbekleding.

•  Contract vinyl wandbekleding met stof en non-woven rug.

toepassing van: wandbekleding contracteren. Viceversa Contract

twee component is sterk en gemakkelijk te dragen.

•  Vlekt niet.

Toepassing •  Wandbekleding met papieren achterkant.

•  Sterke aanvangshechting

•  Hoge opbrengst.

•  Nul VOC.

•  Bevat antibacteriële en schimmelwerende toevoegingen.

•  Klaar voor gebruik binnen 5 minuten na verdunning.



raden ook aan om te raadplegen de reinigingsinstructies van de

fabrikant van de wandbekleding voorafgaand aan: installatie.

Contraindicaties De lijm is niet geschikt op niet absorberende ondergronden, 

Borstel: breng de lijm aan op de achterkant van de wandbekleding.

Vouw het vel terug op zichzelf en wacht 10 - 20 minuten, 

afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Ga dan verder met het 

aanbrengen van het blad.

verwijderen oppervlak of voegen met een vochtige spons. We 

Reiniging We raden aan om gemorste lijm op de muurbekleding te 

Roller: breng de lijm direct op de muur aan met een korte wolrol

voor ongeveer 10-15 m². Ga overeenkomstig de toepassing van de

muur verder aan het bedekken.

Spatel: breng de lijm aan met een getande spatel nr. 1 direct op de 

muur. Voor 15 m² gaat u verder met het aanbrengen van de

wandbekleding.

Machine: breng de lijm aan met een plakmachine.

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

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

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

Veiligheid

Zie het veiligheidsblad, Safety Data SheetGezondheid & 

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

(Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

LET OP

onvolmaakt voorbereid ondergronden, op vochtige muren of 

muren met schimmel- of vochtproblemen.

Opslag Het product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de

productiedatum. Bewaren tot -20 °C. Op een droge plaats bewaren.

roller, spatel of plakmachine.

Toepassing Viceversa Contract wordt in één laag aangebracht met een kwast, 
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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.


