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LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Iedere toepassing vraagt vaak om een eigen lijmadvies. Heeft u vragen of 
bent u geïnteresseerd in resultaten van andere specifieke houtsoorten? 
Neem gerust contact met ons op, de medewerkers van Frencken helpen u 
graag met het maken van de juiste keuze! 

UITGELICHT

Lijmadvies voor Moso® Bamboe verbindingen

LIJMADVIES

Moso® Bamboe is reuzenbamboe dat in de leng-
terichting in strips wordt gezaagd, nadat de strips 
zijn behandeld en gedroogd, zijn ze gereed om te 
worden verwerkt tot verscheidene bamboeproduct 
varianten.  Deze grassoort benadert de eigenschap-
pen van hardhout. 
Moso® Bamboe N-Finity is goed te verlijmen mits 
er rekening wordt gehouden met de hoge dichtheid 
van het product. Door de hoge dichtheid laten PVAc 
lijmen geen betrouwbare resultaten zien.  

Toepassing & Advies
Frencken heeft uitgebreide testen gedaan met de 
meest gangbare KOMO gecertificeerde lijmen.
De beste resultaten worden hieronder weergegeven. 

Let op! Dit advies is specifiek voor de variant 
MOSO® Bamboe N-Finity. Bamboe is beschikbaar 
in vele uiteenlopende kwaliteiten, daarom is vooraf 
testen altijd noodzakelijk, bij twijfel staan de mede-
werkers van Frencken altijd voor u klaar.

1. Constructielijm C30
C30 laat bij dit specifieke Bamboe product de beste resultaten zien. Deze zeer 
licht bruisende, vullende PU lijm bouwt in verhouding tot andere lijmen zeer 
snel sterkte op en is hierdoor o.a. geschikt voor verbindingen die snel belast 
moeten worden. Binnen 30 minuten heeft deze lijm al meer dan 50% van zijn 
uiteindelijke sterkte opgebouwd en na 24 uur >10 N/mm2. De hechting op 
het hout is goed, ook op geschuurd bamboe. Door het schuren van bamboe 
ontstaat er een open ‘rauwe’ structuur waardoor de verbinding een vullende 
lijm nodig heeft. 

2. ConstruCol HV45
Dit hybride systeem hardt langzamer uit dan de C30 maar laat ook een goede 
hechting zien op het materiaal. Deze zeer unieke KOMO gecertificeerde 
D4 hybride lijm is isocyanaatvrij (geen zwarte vingers). De lijm kan ingezet 
worden voor alle generieke buitentoepassingen. Klemmen is niet nodig, na 45 
minuten fixeren is de verbinding handvast.  


