
Houtlijm

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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1337100 - Bison Houtlijm Flacon 250 g nl/FR

VocHtbestendige Houtlijm.

PRoductomscHRijving
Hoogwaardige houtlijm voor binnen (D2-norm). Super sterk. Droogt transparant 
op.

toePassingsgeBied
Hout op hout, zacht- en hardboard, kunstharsplaat en spaanplaat op hout met 
behulp van klemmen of een pers. Fineren/lijmen van papier, karton, PVC-doek 
met papier- of textielrug op hout en board.

eigenscHaPPen
· Extra sterk
· Droogt transparant op
· Schuimt niet op
· Ideaal voor binnentoepassingen (D2)
· Overschilderbaar

vooRBeReiding
verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken indien de temperatuur 
van de werkruimte, lijm en de te verlijmen materialen niet lager is dan +5°C. 
Relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%. Houtvochtigheidsgehalte tussen 
de 8% en �2%.
eisen oppervlakken: De te lijmen oppervlakken moeten schoon, droog en 
stofvrij zijn. Zorg voor een goed passende verbinding.
voorbehandeling oppervlakken: Vette houtsoorten ontvetten met 
'Verdunner voor Bison Kit®' of Thinner.
gereedschap: Fijngetande lijmkam (� mm), kwast, roller, klem of pers.

veRweRking
verdunnen: Indien noodzakelijk met water verdunnen.
verbruik: 2 - 4 m²/kg, tweezijdig opgebracht, afhankelijk van de aard van de 

materialen.
gebruiksaanwijzing:  
De lijm met een kwast of een ander gereedschap gelijkmatig, dun op één of 
beide delen aanbrengen. Enkele minuten laten intrekken, daarna de delen 
binnen 8 minuten op elkaar brengen en aanklemmen of persen. De gewenste 
persdruk bedraagt 2 - 5 kg/cm². 
Voor waterbestendige lijmen de technisch informatiebladen Bison Houtlijm 
Extra en Bison Konstruktielijm raadplegen.
Perstijd: �5 minuten (bij spanning langer).
open tijd: Ca. 8 minuten
vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde 
lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

tecHniscHe eigenscHaPPen
temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C
overschilderbaarheid: Goed.

tecHniscHe sPeciFicaties
Basisgrondstof: Polyvinylacetaatdispersie
colour: Wit (Transparant na uitharding)
viscositeit: Vloeibaar
vastestofgehalte: ca. 50 %
dichtheid: ca. �.09 g/cm³
witpunt: ca. 5 °C
Flash point: K3 (>55°C)

oPslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt 
houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een 
temperatuur tussen +�0°C en +20°C.
 

�337�00 20�507��


