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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 
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extra sterke, universele en vullende MontagelijM.

ProductoMschrijving
Extra sterke, universele, vullende montagelijm op basis van neopreenrubber. 
Voor het eenvoudig en muurvast bevestigen van o.a. hout, kunststof, metaal, 
steen, gips en tegels op allerlei ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk, 
hout, spaanplaat, metaal en kunststof. Zowel binnen als buiten toepasbaar en 
geschikt voor het bevestigen van materialen onder spanning. Blijvend elastisch. 
Spijkers en schroeven overbodig.

toePassingsgeBied
Ideaal voor het monteren van allerlei (bouw)materialen zoals hout, steen, 
beton, metaal en vele kunststoffen op allerlei ondergronden zoals beton, steen, 
pleisterwerk, hout, spaanplaat, metaal en kunststof.

Zeer geschikt voor het bevestigen van o.a. regelwerk, plinten, drempels, 
vensterbanken, plaatmateriaal, lambrisering, schroten, afwerklatten, 
kabelgoten, naamplaten, huisnummers, wandbekledingsplaten, panelen, 
dorpels, keramische tegels, ophanghaakjes, stopcontacten, elektriciteitsdozen.

Zowel binnen als buiten toepasbaar. Tevens geschikt voor het bevestigen 
van twee niet-poreuze materialen en het bevestigen van materialen 
onder spanning. Niet geschikt voor het bevestigen van polyethyleen (PE), 
polypropyleen (PP), PTFE, bitumen, polystyreenschuim, spiegels, natuursteen 
en op permanent vochtige plaatsen.

eigenschaPPen
· Zeer hoge eindsterkte
· Binnen en buiten toepasbaar
· Eenvoudig verwerkbaar
· Vullend 
· Geschikt voor materialen onder spanning

· Geschikt voor niet-poreuze materialen op elkaar
· Blijvend elastisch 
· Universeel toepasbaar
· Geschikt voor oneffen ondergronden 
· Korte tijd corrigeerbaar
· Waterbestendig
· Temperatuurbestendig
· Met afsluitbare tuit

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen 
boven +5°C.
eisen oppervlakken: Beide delen moeten droog, stevig, schoon, stof- en 
vetvrij zijn.
gereedschap: Gebruik eventueel een rubberen hamer om aan te kloppen.

verwerking
gebruiksaanwijzing:  
Voor gebruik tubemembraam doorprikken met de in de dop geintegreerde 
doorprikpunt. Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, 
om de 20 tot 40 cm in verticale strepen of dotten aanbrengen. Altijd lijm 
aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materialen direct met een 
schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is 
nog mogelijk. 

Pas bij materialen onder spanning of bij twee niet-poreuze materialen de ‘Vast-
Los-Vast’ methode toe. Materiaal monteren, aandrukken en direct loshalen. 5 
minuten laten drogen, monteren op dezelfde plaats en stevig aandrukken of 
-kloppen. Corrigeren is niet mogelijk. Bij zware materialen eventueel fixeren of 
ondersteunen.
vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Ontvetter/Verdunner 
voor Bison Kit®. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen 
of met een verfafbijtmiddel (vooraf testen).
tips: Voor bevestigen van natuursteen adviseren wij Bison Poly Max®.

droogtijden*
handvasttijd: ca. direct met 'vast-los-vast' methode.
eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 48 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische eigenschaPPen
vochtbestendigheid: Zeer goed
waterbestendigheid: Goed
temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +�00°C.
uv-bestendigheid: Zeer goed
chemicaliënbestendigheid: Goed
overschilderbaarheid: Zeer goed
elasticiteit: Zeer goed
vullend vermogen: Goed

6305942 20�507�0



Montagekit original

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.

www.bison.net 2Bison International B.V. - P.O. Box �60 -  NL 4460 AD Goes

technische sPeciFicaties
Basisgrondstof: Neopreenrubber
viscositeit: Pasteus
vastestofgehalte: ca. 60 %
dichtheid: ca. �.23 g/cm³
Flash point: K� (<2�°C)
krimp: ca. 40 %

oPslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt 
houdbaar. Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.
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