
6309352 - BISON WAND&KLAAR® BEHANGREPARATIELIJM BLISTER 90 ML NL/FR

WAND&KLAAR® BEHANGREPARATIELIJM
KANT EN KLARE BEHANGREPARATIELIJM VOOR HET HERSTELLEN VAN LOSSE
STUKKEN BEHANG

PRODUCTOMSCHRIJVING
Kant en klare, extra sterke behangreparatielijm voor het
 eenvoudig herstellen van loszittende stukken behang. Met extra
 lijmkwastje. Geschikt voor alle behangsoorten.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het eenvoudig herstellen van loszittende stukken
behang, zoals openstaande naden en losse hoekjes. Eenvoudig
en schoon in gebruik door de unieke draai- en doseerdop met
2 doseerstanden, voor punt- en vlakverlijmen. Tevens geschikt
voor het aanbrengen van decoratieve behangranden.

EIGENSCHAPPEN
· Kant & klaar 
· Extra sterk 
· Voor losse hoeken en naden 
· Unieke draai & doseer flacon: voor punt- en vlakverlijming 
· Met extra lijmkwast 
· Geschikt voor alle soorten behang

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Niet verwerken bij een temperatuur
beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan
70%.
Eisen oppervlakken:    Voor een optimaal resultaat moet de
ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en
vetvrij zijn.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Maak de ondergrond schoon, droog, glad, stof- en vetvrij.
Verwijder de dop van de flacon. Gebruik de doseerpunt
om nauwkeurig te werken bij openstaande naden. Draai de
doseerdop een halve slag om grotere oppervlakken zoals losse
hoeken te verlijmen. Breng de reparatielijm royaal aan op de
muur. Gebruik het lijmkwastje om de behanglijm gelijkmatig
te verdelen en om moeilijke hoekjes te bereiken. Laat de lijm
2 uur drogen. Breng vervolgens een dunne laag aan op de
achterzijde van het behang en strijk het gelijkmatig uit met
het lijmkwastje. Behang stevig aandrukken op de ondergrond
en eventuele luchtbellen onder het behang met een kunststof
behangspatel of droge doek wegstrijken van binnen naar
buiten.
Vlekken/resten:  Natte lijmvlekken direct met een schone, droge
doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het
behang zijn later deppend te verwijderen met een schone,
vochtige doek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyacrylaat

Kleur: Clear

Consistentie: Vloeibaar

Dichtheid ca.: 1,05 g/cm³

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

< 1 minuut

Eindsterkte na: 24 uur

Minimale
toepassingstemperatuur:

10 °C

pH-waarde ca.: 8,4

Afspoelbaar met water: Ja

Oplosmiddelvrij: Ja

Transparant: Ja

Viscositeit: gemiddeld visceus

Wasbaar: Ja

Wateroplosbaar: Ja

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a.
ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en
omgevingstemperatuur.

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Behangplaksel fysiologisch veilig.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden.
Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije
plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan 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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