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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 heeft u een lijmadvies nodig? Neem gerust contact 
met ons op, de medewerkers van Frencken helpen u graag met 
het maken van de juiste keuze! 

UITGELICHT

Voorkom vochtindringing en verleng de levensduur van hout & plaatmateriaal

MAAK HET 
VERSCHIL

Om vochtindringing te voorkomen en de levensduur van 
hout en plaatmateriaal te verlengen, moeten de gezaagde  
kanten en kopshout voorzien worden van een Randsealer 
respectievelijk Houtsealer.

Beide sealers zijn een gebruiksklaar 1-component systeem, 
hebben een hoog afdichtend vermogen, zeer korte verwerkings- 
en droogtijden en toepasbaar in combinatie met de meest 
voorkomende laksystemen. Beide sealers hebben een goed 
indringend vermogen, geven een goede bescherming tegen 
indringing van vocht en voorkomen delaminatie, zwelling en houtrot.

Beide sealers zijn getest en uitstekend bevonden door Stichting 
Hout Research (SHR) en Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) 
volgens BRL 08-01 (SKH publicatie 04-01 ‘Beoordelingsgrondslag 
voor afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie’). Randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van de 

(zaag-)zijden van onbehandeld plaatmateriaal zoals watervaste 
(garantie-)multiplex, triplex, betontriplex, alsmede prefab 
dakbeschot en boeiboorden. Aan te brengen met een kwast of 
roller. Door de lage viscositeit is deze sealer tevens verspuitbaar.

Houtsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van hout en 
houtachtige materialen. Uitstekend geschikt voor zaagzijden van 
zowel kops- als langshout o.a. bij kozijnen, deuren en laag- 
reliëf dorpels. De hoge viscositeit zorgt voor een gegarandeerde 
laagdikte bij het aanbrengen, ook op gebroken kanten. Aan te 
brengen met een kwast of roller.Test: vurenhout 24 uur in een rode vloeistof ondergedompeld.

De test geeft na 24 uur een overduidelijk resultaat aan. Bij 
vurenhout, waarbij geen sealer aangebracht is, is de rode vloeistof 
binnengedrongen. Door het aanbrengen van Houtsealer wordt 
het binnendringen van vocht voorkomen. Randsealer op de 
zaagzijde van plaatmateriaal geeft hetzelfde resultaat.

http://www.frencken1901.nl/producten/randsealer/
http://www.frencken1901.nl/producten/houtsealer/

