SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL
LIJMEN SINDS 1901

ALLES VOOR HOUTEN
KOZIJNEN & RAMEN

De enige voor kozijnen én ramen
Frencken is systeemleverancier voor alles wat u nodig heeft bij het verlijmen van houten kozijnen en
ramen. Omdat de producten op elkaar afgestemd zijn bent u zeker van de best mogelijke verbinding
en besparingen op faalkosten. Onderzoeken bij onafhankelijke en geaccrediteerde testlaboratoria
hebben dit aangetoond. Het systeem heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

KOZIJNENLIJM 0819 SLS
Dicht de naad volledig af waardoor houtrot voorkomen wordt. Hierdoor
gaan de kozijnen en ramen decennia langer mee tegen aanmerkelijk
lagere onderhoudskosten. Naast de kostenbesparingen levert u met
dit systeem een bijdrage aan de circulaire economie.De lijm is door de
‘self levelling’ eigenschappen tijdsbesparend omdat deze zichzelf na
aanbrengen automatisch verdeeld in de verbinding. De lijm is vullend
en bouwt ook bij minder goede passing een eindsterkte op waardoor
de verbinding bewezen sterker is dan met een traditionele PVAc D4
lijm. Met Kozijnenlijm is een persmoment voldoende. Geschikt voor
lijmrobots, zowel voor kozijnen, ramen en combinaties.

AFMESSEN
Bij gebruik van Afmesspray 0819 wordt een microscopisch glad
resultaat bereikt waardoor een gelijkmatige verflaagdikte aangebracht
kan worden. Dit is een voorwaarde voor de lagere onderhoudskosten
en de langere levensduur. Afmesspray 0819 laat geen residu achter
waardoor er een uitstekende verfhechting plaatsvindt.

2

www.frencken1901.nl

Timmerindustrie
ALLES VOOR HOUTEN KOZIJNEN & RAMEN
SINGLE PART PRODUCTION (SPP)
Bij deze manier van produceren (lakken vóór lijmen) moet elke
specifieke combinatie van type verf, verwerkingswijze en lijm
vooraf extern getest en goedgekeurd worden. Frencken heeft in
de achterliggende periode een groot aantal combinaties getest
en heeft veel kennis opgebouwd. Frencken kan de producent in
dit proces doelmatig begeleiden.

GAATJES OPVULLEN
Filler 0807 voldoet aan de BRL 0807 en is specifiek voor de kozijnen- en
ramenproducenten ontwikkeld. Het vulmiddel is gebruiksklaar en direct
uit de pot te gebruiken. Tijdsverlies door het prepareren van kokers en
spuitmondjes is dus niet aan de orde en de verwerking is eenvoudig.
Droogt snel en al na 15 minuten schuurbaar. Het kan op blank hout
gebruikt worden, maar ook na de eerste laklaag. Daarnaast kan het
op kozijnen en ramen aan de traversen van de lakstraat gebruikt
worden waardoor er geen productietijd verloren gaat.
Filler 0807 is vrij van solventen en krimpvrij waardoor oneffenheden
in één arbeidsgang gecorrigeerd kunnen worden.

KOPSE KANT BESCHERMEN
Houtsealer is uniek door zijn gebonden structuur. Hierdoor wordt, in
tegenstelling tot dunnere sealers, ook aan de randen van de kopse
kanten een voldoende dikke beschermingslaag aangebracht waardoor
een langere levensduur geborgd is. De sealer maakt ook verlijmen
mogelijk als er niet binnen de gangbare perdiode gelakt kan worden
waardoor er ook in de laatste uren van de werkweek verlijmd kan
worden.
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Uniek compleet systeem
Onze combinatie van producten vormt een integraal KOMO-gecertificeerd systeem. Wij leveren de
systeemoplossing, de middelen en de technische kennis om houten kozijnen te produceren. Dat is gunstig
want met 1 aanspreekpunt is de juiste oplossing of een technisch advies voor u altijd binnen handbereik.

Kozijnenlijm 0819 SLS

Afmesspray 0819

Filler 0807

Dé juiste keuze voor het
verlijmen van
kozijnen en ramen.

Voor snel en glad
afmessen van
Kozijnenlijm 0819 SLS.

Gebruiksklaar en
hoogwaardig vul- en
egalisatiemiddel.

Speciaal ontwikkeld
voor de verlijming van
hoekverbindingen met dubbele
deuvel en dubbele pen en
gatverbindingen. Inwatering
behoort tot het verleden. Het
kozijn gaat langer mee met
lagere onderhoudskosten.

Naast het afmessen van
Kozijnenlijm 0819 voor
een gladde en dichte
lijmnaad, ook geschikt voor
het schoonhouden van
gereedschappen. Volledig
Ph-neutraal en vriendelijk voor
mens en milieu.

Voor het opvullen van
wormgaatjes, droog-, haaren langsscheuren in hout.
Ook kleine beschadigingen
of het egaliseren van kleine
oneffenheden en poriën in
houten ondergronden zijn geen
probleem.

KOMO gecertificeerd i.c.m.
12 houtsoorten waaronder 5
gemodificeerde houtsoorten.
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Timmerindustrie
ALLES VOOR HOUTEN KOZIJNEN & RAMEN

Houtsealer

Houtglijmiddel

Reinigingsdoekjes

Voor het afdichten van
kopse kanten.

Reduceert wrijving, maakt
antistatisch en laat geen
residu na.

Snel en gemakkelijk verse
en niet uitgeharde lijmresten
schoonmaken.

Door de hoge viscositeit biedt
Houtsealer een optimale
bescherming aan de rand
van het hout. Geschikt voor
zaagzijden van zowel kops- als
langshout o.a. bij kozijnen,
deuren en laagreliëf dorpels.
Het heeft een goed indringend
vermogen in het hout, geeft
een goede bescherming tegen
zwelling, houtrot en laat daarbij
het hout ‘ademen’.

Dit siliconenvrij smeermiddel
kan zonder gevaar worden
toegepast op oppervlakken
welke nadien gelijmd en gelakt
worden. Kleeft en vlekt niet
waardoor het aankoeken van
stof en vuil wordt voorkomen.
Het gebruik van houtglijmiddel
laat uw machines soepel en
storingsvrij lopen waardoor de
levensduur wordt verlengd en
slijtage tot een minimum wordt
beperkt.

Voor het verwijderen van
niet uitgeharde lijmresten op
handen, gereedschappen
onderdelen van kozijnen en
ramen. Een veilig alternatief
voor white spirit en andere
reinigingsmiddelen. De doekjes
bevatten handverzorgende
bestanddelen.
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Timmerindustrie
ALLES VOOR HOUTEN KOZIJNEN & RAMEN

Produceren
onder KOMO
Frencken biedt een totaaloplossing met KOMO keurmerk.
Kozijnenlijm 0819 SLS
KOMO certificaat 20942-18
Voldoet aan BRL 0819 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen
Kozijnenlijm 0819 SLS voor ramen
Voldoet aan beoordelingsgrondslag SKH-BGS 014 Alternatieve lijmen
voor raamverbindingen 30-08-2018
Extern en onafhankelijk getest. De testresultaten tonen aan dat een
verbinding met de Kozijnenlijm 0819 SLS sterker is dan bij gebruik van
de traditioneel voorgeschreven PVAc houtlijmen.
Filler 0807
KOMO certificaat 33363-18
Voldoet aan BRL 0807 Vulmiddelen voor hout
Houtsealer
Voldoet aan SKH publicatie 0401 Beoordelingsgrondslag voor
afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie
Houtglijmiddel
Voldoet volgens NLS-mm-rapport 170043-005 verdraagzaamheid
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NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte!
Meld u nu aan
via de website.

Al sinds 1901 is Frencken partner en specialist op het gebied van lijmen voor hout en plaatmateriaal.
Frencken ontwikkelt, produceert en verkoopt lijmen voor de marktsegmenten bouw, timmerindustrie,
interieurbouw, parket en maatwerk voor industriële toepassingen. Ongeacht de complexiteit van de
toepassingen, Frencken heeft of zoekt de oplossing.

Frencken B.V. • Houtstraat 25 • 6001 SJ Weert • The Netherlands
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