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SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Medite Tricoya Extreme is een plaatmateriaal dat vergelek-
en met MDF minder krimpt of uitzet en zeer stabiel en du-
urzaam materiaal is.  Medite Tricoya Extreme beschikt over 
een superieure dimensie stabiliteit en duurzaamheid, zelfs 
onder veranderende weersomstandigheden. 

UITGELICHT

Frencken lijmen geschikt voor Medite Tricoya Extreme

PLAATMATERIAAL 
MEDITE TRICOYA EXTREME

•   Wat is de omvang van het project?
•   Gaat het om een vlakverlijming of constructieve 
          verbinding?
•   Kan er horizontaal of verticaal verlijmd worden?
•   Is er mogelijkheid tot klemmen?  

Om de juiste keuze te maken geeft Frencken graag persoonlijk 
advies op maat.

PU-constructielijmen 

K100  

K100 Snel 

Expresse 

Tix Transparant 

C30 

C5

Hybride lijmen 

ConstruCol HV45 

Kozijnenlijm 0819 SLS 

Kozijnenlijm 0819 SLS 3.0 IP 

UniCol Lijmkit 

UniCol High Tack 

P-E90

Waarom geen PVAc houtlijmen? 
Omdat het plaatmateriaal een lager houtvochtgehalte 
heeft, heeft dit invloed op de uithardingstijd van PVAc 
houtlijmen. PVAc houtlijmen verharden omdat vocht in de 
lijm opgenomen wordt door het plaatmateriaal.  Door het 
acetyleren (proces waarin het hout o.a. wordt behandeld 
met azijnzuuranhydride) wordt het zwellen van de vezels 
beperkt. Dit kan invloed hebben op het vermogen van li-
jmnaden om “zelfstandig” uit te harden. Testen bevestigen 
dit, zelfs na verdriedubbelen van de klemtijd is de lijm niet 
volledig droog en heeft het restvocht een negatieve invloed 
op de sterkte van het plaatmateriaal en verbinding.  

Op de volgende pagina vindt u in het kort de eigenschappen 
van de geschikte lijmen voor Tricoya.

Voor verlijming van Medite Tricoya Extreme is een breed scala aan Hybride en PU lijmen van Frencken geschikt (zie onderstaand 
overzicht).  Welk product het meest geschikt is hangt af van de toepassing. Om een goed advies te kunnen geven moeten vooraf 
enkele vragen beantwoord worden.

http://www.frencken1901.nl/producten/pu-lijm-k100/
http://www.frencken1901.nl/producten/k100-snel/
http://www.frencken1901.nl/producten/constructielijm-expresse/
http://www.frencken1901.nl/producten/constructielijm-tix/
http://www.frencken1901.nl/producten/c30/
http://www.frencken1901.nl/producten/c5/
http://www.frencken1901.nl/producten/construcol-hv45/
http://www.frencken1901.nl/producten/kozijnenlijm-0819-sls/
http://www.frencken1901.nl/producten/kozijnenlijm-0819-sls-2/
http://www.frencken1901.nl/producten/unicol-lijmkit-2/
http://www.frencken1901.nl/producten/unicol-high-tack/
http://www.frencken1901.nl/producten/parketlijm-p-e90/
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SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Product 
eigenschappen Product Open tijd Klemtijd Kleur verpakking

K100 Vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm. 30 min. 90 min. Bruin
 flacon 250 gr
flacon 750 gr

bus 5 kg

K100 snel Snelle, vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm. 5 min. 60 min. Transparant flacon 250 gr
flacon 750 gr.

Expresse Snelle, bruisende constructielijm. 5 min. 15 min. Bruin en 
Transparant koker 310 ml

Tix Transparant
Bruisende tixotrope constructielijm. Comfortabele verwerking en is 
door zijn unieke schuimstructuur makkelijk weg te steken. 15 min 90 min. Transparant koker 310 ml

C30 Compact bruisende en licht vullende constructielijm. 8 min. 30 min. Beige koker 310 ml

C5 Supersnelle, licht bruisende constructie-montagelijm. 2 min. 5 min. Beige koker 310 ml

ConstruCol HV45
100% vullende, niet bruisende en isocyanaatvrije hybride construc-
tielijm. 6 min. 45 min. 

fixeren
Beige koker 290 ml

Kozijnenlijm 
0819 SLS

100% vullende, niet bruisende en isocyanaatvrije constructielijm. 20 min. enkele sec. persen 
onder lage druk Beige koker 290 ml

Kozijnenlijm 
0819 SLS 3.0 IP

100% vullende, niet bruisende en isocyanaatvrije constructielijm. 20 min. enkele sec.persen 
onder lage druk Bruin koker 290 ml

UniCol Lijmkit
Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschil-
derbare montagelijm. 5 min. nvt

Wit
Grijs

Zwart
koker 290 ml

UniCol Lijmkit
Sterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschilder-
bare montagelijm. 10 min. nvt Transparant koker 290 ml

UniCol 
High Tack

Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschil-
derbare montagelijm 6 min. nvt wit koker 290 ml

P-E90 Licht elastische, sterke parketlijm 30 min. nvt beige emmer 15 kg

Frencken lijmen geschikt voor  Medite Tricoya Extreme


