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LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

UITGELICHT

Massief Europees eiken verlijmen op gepoederlakt staal

A D V I E S
O P  M A AT

Gaat u ook werken met materialen waar u nog niet mee 
gewerkt heeft of worden er speciale eisen gesteld aan 
de verbinding bel dan naar Frencken, wij helpen u graag 
verder. 

Vele gepoederlakte metalen en kunststoffen hebben de 
eigenschap dat ze een lage oppervlaktespanning hebben 
waardoor ze moeilijk of zelfs niet te verlijmen zijn. Door gebruik 
te maken van een adhesie promotor zijn deze materialen beter 
te verlijmen. 

De oppervlaktespanning kan verhoogd worden met  Surface 
Activator. Dit is een ontvetter en hechtingsverbeteraar in 
één. Na behandeling met Surface Activator hecht een hybride 
lijm beter op het niet-poreuze gepoederlakt staal. 

Mogelijke hybride lijmen zijn bijvoorbeeld ConstruCol HV45, 
een krachtpatser met een zeer hoge eindsterkte (>10N/mm2), 
Unicol Lijmkit, een elastische lijmkit en Unicol High Tack, 
een elastische lijmkit met hoge aanvangshechting. 

Gepoederlakte stalen trap plaatsen en afgewerken met massief Europees eiken traptreden vereist aandacht, omdat een 
gepoederlakte oppervlakte een lage oppervlaktespanning heeft.

Bij massief Europees eiken traptreden die niet volledig op 
de ondergrond rusten, waardoor bij het lopen aan de bui-
tenzijde van de treden de verbinding zwaarder dan normaal 
belast wordt kan gekozen worden voor behandeling met 
Surface Activator en verlijmen met ConstruCol HV45, omdat 
deze lijm makkelijk verwerkbaar is, niet elastisch is en een 
extreem hoge eindsterkte heeft. 

Werkwijze:
1 Gepoederlakt staal behandelen met Surface Activator
 volgens de Wipe on-Wipe off methode
2 Massief Europees eiken verlijmen op gepoederlakt
 staal met de D4 Hybride lijm ConstruCol HV45
3 De verbinding is met schilderstape gefixeerd tot 
 de eindsterkte bereikt is

http://www.frencken1901.nl/producten/surface-activator-frencken/
http://www.frencken1901.nl/producten/construcol-hv45/

