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SPUITLIJMEN 
IN CANISTER

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

DEMONSTRATIE?

Wilt u een demonstratie, zelf testen 
of meer technisch advies, aarzel 
dan niet en laat het ons weten. 

Onze specialisten staan voor u klaar.
+31 (0)495 58 35 00   

sales@frencken1901.nl

De oplossing tegen doorslag
en vrij van methyleenchloride
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Spuitlijmen in canister:
gewoon doen!  
Een drastische tijdsbesparing en een lager lijmverbruik zijn slechts twee redenen om over te schakelen van verspatelbare lijm 
naar canister spuitlijm. Het gebruikscomfort en het geringe onderhoud zorgen er mede voor dat Frencken verder innoveert 
op gebied van spuitlijmen, in het bijzonder spuitlijmen in canister. Dit zijn ‘stand alone’ systemen waarvoor geen perslucht of 
elektriciteit nodig is, zijn voor elke vakman toegankelijk en vergen geen investering in dure lijmspuitapparatuur.

Frencken introduceert naast de ‘CS 1212 
Classic Spray’ en ‘CS 1428 Fine Fix Spray’, 
een verspuitbare contactlijm voor het 
constructief verdubbelen van alle brute plaat-
materialen, zelfs onder spanning. Frencken 
1661 High Tack Spray is geschikt voor het 
snel tweezijdig verlijmen van  MDF, multi-
plex, spaanderplaat, buigMDF, buigmultiplex 
en HPL-kantenbanden op kopse delen. 

VERVANGING
Voor alle volvlaks binnentoepassingen 
vervangt ‘CS 1661 High Tack Spray’ de klas-
sieke witte houtlijmen. Direct vast,  zeer 
hoge kleefkracht, snelle verwerkbaarheid en 
een ongeziene eindsterkte onderscheiden  
‘CS 1661 High Tack Spray’ van de klassieke 
spuit- en houtlijmen.  Dankzij het kortstondig 
aanrollen of persen behoren lange wacht-
tijden tot het verleden.  De initiële kleefkracht 
van ‘CS 1661 High Tack Spray’ is extreem 
hoog, zodat men direct na verlijming het 
plaatmateriaal kan bewerken en belasten. 
Dit is niet mogelijk met de traditionele witte 
houtlijm die langdurig in een pers dient te 

worden geplaatst. De groeiende diversiteit 
aan canister lijmen met elk hun specifiek 
toepassingsveld zorgt ervoor dat het gebruik 
van contactlijmen weer populair wordt.

EIGENSCHAPPEN
‘CS 1661 High Tack Spray’ kan zowel toege-
past worden op ruwe-,  poreuze- als niet-
poreuze oppervlakken, bereikt na 24 uur de 
maximale eindsterkte en is bestand tegen 
temperaturen van -15°C tot +105°C. Voorts 
heeft deze lijm een zeer goede vochtbesten-
digheid. ‘CS 1661 High Tack Spray’ wordt 
gekenmerkt door een dikke, witte webspray 
die transparant opdroogt. Kruislings inlijmen 
van de oppervlakken verhoogt  de eindsterkte. 

‘CS 1428 FINE FIX SPRAY’
‘Frencken CS 1428 Fine Fix Spray ’ is de 
oplossing tegen doorslag vanwege het uniek 
fijn druppelspuitbeeld.  Deze spray is uiter-
mate geschikt voor het  vlakverlijmen van 
alle laminaten en hoogglans panelen.  De 
ultra vlakke lijmlaag zorgt voor de hoogste 
afwerkingsgraad en een hoog rendement. 

Zichtbare oneffenheden na verlijming beho-
ren definitief tot het verleden.
Foto gebogen hpl - aandrukrol

En niet te vergeten: alle canister spuitlij-
men van Frencken zijn methyleenchloride 
vrij! Het meest voorkomende solvent 
in canisters spuitlijmen in NL is methy-
leenchloride (=dichloormethaan of DCM). 
Methyleenchloride is een ontvettingsmiddel 
en wordt o.a. gebruikt als drijfgas in aerosol-
sprays. Methyleenchloride geeft aanleiding 
tot OPS (organisch psychosyndroom beter 
bekend als ‘de schildersziekte’).  Spuitlijmen 
in canisters die wel Methyleenchloride bevat-
ten zijn te herkennen aan het gewicht van een 
canister. De dichtheid van Methyleenchloride  
is hoger, met als gevolg dat een canister 4 
tot 5 kg zwaarder weegt dan een canister  
zonder deze stof. Opgelet er zit dus niet 
meer lijm in een canister. 

Indien men nog niet overtuigd is; er is altijd 
de mogelijkheid voor een gratis demonstratie 
op locatie.     ❚
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