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LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Dit product voldoet aan alle denkbare eisen en onderscheidt zich 
van de gangbare producten omdat het geen draden trekt, droog- en 
nat afmesbaar en uitstekend verwerkbaar is door de constante uit-
stroom. Het product is in eerste instantie leverbaar in zes kleuren 
en wordt in 600 ml worsten geleverd. De producten zijn leverbaar 
vanaf Mei. 

Uitbreiding van het assortiment met een beglazingskit is een 
antwoord op de trend dat de timmerindustrie het beglazen in eigen 
hand neemt. Frencken wil een zo compleet mogelijk partner zijn 
en ook op het gebied van beglazen de gebruikelijke technische en 
deskundige ondersteuning bieden. 

Daarnaast is deze introductie een eerste aanzet van Frencken 
om samen met haar klanten en leveranciers van lijmrobots het 
robotiseren van beglazen te onderzoeken. In die context is het 
relevant te vermelden dat het ‘Kozijnenlijmconcept’, al dan niet 
gerobotiseerd, in de omringende landen is opgevallen en in 2020 
zijn de eerste producten al geëxporteerd. Na Covid-19 zal dit een 
verder vervolg krijgen.  

*1: De Kozijnenlijm 0819 SLS wordt in toenemende mate voor 
stapeldorpeldeuren toegepast. Neem contact op met Frencken 
voor begeleiding in het KOMO certificering traject. 

PRODUCT OMSCHRIJVING
Frencken Beglazingskit 2801 is een hoogwaardige, neutrale, 
elastische één component beglazingskit op basis van SMX Polymeer 
verkrijgbaar in 600Ml worsten of grootverpakking op aanvraag. 
Frencken Beglazingskit 2801 is speciaal ontwikkeld om overschilderd 
te worden met watergedragen en gesolventeerde verven.

De Frencken Beglazingskit 2801 is naar de wensen van de praktijk 
situaties geformuleerd en dit heeft geresulteerd dat de Frencken 
Beglazingskit 2801 los van de KOMO / BRL certificering, uitstekend 
aansluit aan de wensen van de toepassing en de professionele 
verwerker door met name de verwerking en de afwerking met 
de professionele verwerkers te testen in de praktijk voor een 
introductie.

ONTWIKKELING
Het ontwikkelen van een Beglazingskit die aan de eisen van de 
huidige standaard voldoet vraag veel aandacht om de kwaliteit die 
de markt en de verwerkers verwacht, maar ook de kwaliteit op de 
lange duur is een belangrijke eis in de ontwikkeling. ‘’Wij gaan 
voor de hoogste kwalificatie’’. Het draaien aan de knoppen tijdens 
dit ontwikkel proces heeft altijd gevolgen in de ontwikkeling op een 
andere eis en daarom met geduld en volharding door in het traject 
om uiteindelijk tot de Frencken Beglazingskit 2801 te komen. 

De overschilderbaarheid is een belangrijke eis, die eigenlijk alleen 
in België en Nederland gevraagd wordt en dus een must is om 
mee te nemen in de ontwikkeling. Beglazingskit 2801 is dan ook 
specifiek ontwikkeld om te overschilderen met watergedragen en 
gesolventeerde verven met uitstekende testresultaten.

EIGENSCHAPPEN
• Zeer goede hechting op alu, PVC en glas
• Anti-inbraak conform PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)
• Hoge elasticiteit
• Geen blaasvorming, ook niet bij warm en vochtig weer
• Uitstekende weerstand tegen Uv-stralen en andere weersinvloeden
• Gemakkelijk toepasbaar en uitspuitbaar, ook onder moeilijke   

omstandigheden
• Bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
• Geen vlekvorming (randzonevervuiling) op poreuze ondergronden 

zoals marmer, graniet en andere natuursteen soorten

Beglazingskit 2801 met KOMO Certificaat is een aanvulling zonder 
compromissen op onze Frencken portfolio waar we trots op zijn en 
veel van verwachten. 

Wij nodigen u dan ook uit om contact met Frencken op te nemen 
om een monster of een bezoek van onze enthousiaste technische 
adviseurs aan te vragen.

Frencken breidt de producten voor de timmerindustrie uit met 
de KOMO gecertificeerde ‘Frencken Beglazingskit 2801’.  

Na de Frencken Kozijnenlijm 0819 SLS, die inmiddels goedgekeurd 
is voor ramen en deuren *1 en de Frencken Filler 0807 heeft 
Frencken een aanvullend KOMO product ontwikkeld.

BEGLAZINGSKIT 2801


