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Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen,
verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze experts.

FRENCKEN B.V. Houtstraat 19-25 6001 SJ  Weert (The Netherlands) Tel. +31 (0)495 583 500 Fax +31 (0)495 542 735 sales@frencken1901.nl www.frencken1901.nl

PRODUCT
Kurk Contactlijm is een makkelijk verwerkbare watergedragen 
contactlijm met snelle hechting zodat klemmen overbodig wordt. 
Deze lijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van Kurk wand- en 
vloertegels op (niet) poreuze ondergronden.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : Emulsie
Soortelijk gewicht  : 1.05 g/cm3

Consistentie  : pasta 
Viscositeit  : 4500 mPa.s
pH waarde 25° C  : ca. 10
Min. verwerkingstemperatuur (MFT)  : min. 15° C 
Kleur nat  : wit
Kleur droog  : transparant
Geur  : geurarm
Aantal componenten  : 1
Afdamptijd  : ca. 2 tot 3 uur
Open tijd  :  24 uur
Verbruik  : ca. 150-250 ml/m2 
Verwerken met  : velours lijmroller

ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% Rh. Afwijkende 
omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg. 

TOEPASSING
Deze lijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van Kurk wand- en 
vloertegels. Geschikt voor horizontale en verticale bekleden, diverse 
ondergronden en vloerverwarming. Rolstoelvast.

ONDERGROND
Ondergrond moet droog, egaal, vast, schoon, stof- en vetvrij zijn. 
De ondervloer dient een temperatuur te hebben van minimaal 
15°C gedurende totale applicatie en droging van de lijm. Indien 
verlijmt wordt op een ondervoer met vloerverwarming dient de 
vloerverwarming minimaal 48 uur voor en na verlijming uit te staan. 
Zeer absorberende ondergronden kunnen de droogtijd van de lijm 
sterk beïnvloeden, met een zeer korte verwerkingstijd als gevolg.

VERWERKING
Vóór gebruik goed roeren. De lijm op de vloer én kurk met een 
kortharige velours lijmroller gelijkmatig aanbrengen, zodat een 
gesloten lijmfilm ontstaat. Als de lijm transparant is gedroogd de kurk 
passend plaatsen en goed aandrukken, walsen en/of kloppen met 
rubber hamer. De verdampingstijd varieert van 2 tot 3 uur, afhankelijk 
van de kurksoort, ondergrond en voldoende ventilatie. 
Inlegtijd max. 24 uur, afhankelijk van de klimatologische 
omstandigheden in de legruimte. De voorgelijmde tegels met de 
lijmlaag naar boven opstapelen. Maximaal 30 tegels per stapel. 
Lijmvlekken verwijderen met water. De vloer kan direct worden 
belopen en kan na 24 uur worden afgelakt. 

MILIEUASPECTEN
Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen 
ten aanzien van opslag, handling en verwerking.
Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet 
(MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT
Kurk contactlijm is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar 
en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens 
vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0°C blijft.
Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de 
plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:
Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de 
houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:
 
Voorbeeld: BB1403 001
14 = 2014 houdbaarheidsjaartal
03 = maart houdbaarheidsmaand
001 = interne code

VERPAKKING
verpakking artikelnummer verpakt per

Emmer 10 kg 79155 1

• Voor vlakverlijmingen

•  Zeer hoge aanvangshechting (verticaal en horizontaal 
toepasbaar)

• Geschikt voor toepassing op vloerverwarming

• 100% Oplosmiddelvrij

• 12 maanden houdbaar
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