


AS1212 Classic spray

Aerosols

AS1329 Classic spray fast AS1534 Spray & goAS1661 High Tack spray

Remover 16 spray Citrus cleaner spray



AS1212 Classic spray 

Afdamptijd 10 min.

Open tijd 120 min.

Snelle droging

Snelle handvaste

verbinding

Tast polystyreen niet aan

Textiel

Flexibele vloerbedekking

Kunststoffen, hout, metaal, 

porselein, kurk, keramiek, 

karton, papier en rubber

AS1534 Spray & Go

Afdamptijd 15-30 sec.

Open tijd 240 min.

Snelle spuitlijm 

Vervangt nieten

Zeer hoge kleefkracht

Lange restkleverigheid

Zachte isolatie 

Dampscherm & folie 

EPS/XPS

AS1329 Classic spray fast

Afdamptijd 1-2 min.

Open tijd 60 min.

Snelle droging

Snelle handvaste verbinding

HPL, laminaat, fineer, kantenband,

tapijt, leder, kurk, rubber, 

linoleum, papier en karton

AS1661 High Tack spray

Afdamptijd 5 min.

Open tijd 110 min.

Snelle krachtopbouw

Hoge eindsterkte

Tast polystyreen niet aan

Gebogen werk

Kunststoffen, metaal, hout, 

porselein, kurk, leder, keramiek, 

karton, papier

en rubber

Eigenschappen

Toepassingen



CS1212 Classic spray

Canisters

CS1329 Classic spray fast CS1661 High Tack sprayCS1790 Classic spray solid

CS1428 Fine fix spray CS1534 Spray & go CS1020 Floor spray



CS1212 Classic spray 

Afdamptijd 2-5 min.
Open tijd 45 min.
Snelle droging
Snelle handvaste verbinding

Laminaat, fineer

Zachte vloerbekleding:
Rubber, tapijt, leder, kurk, 
vlit, textiel, stoffering

Spaanderplaat, mulitplex, 
MDF, OSB

Traptreden, trapneuzen, 
PVC plinten

Gladde niet-poreuze 
materialen

CS1534 Spray & Go

Afdamptijd 15-30 sec.
Open tijd 4 uur
Permanente of tijdelijke 
verlijming
Snelle verwerkingstijd

Diverse bouwmaterialen

Zachte isolatie zoals 
glaswol, rotswol, 
houtwol, vlokkenschuim

Harde isolatie zoals EPS 
& XPS bij perfect vlakke 
ondergrond, plaat

Folie zoals bouwfolie incl. 
PE & PP, dampschermen, 
randfolie, DPC en 
noppenmembraan.

CS1329 Classic spray fast

Afdamptijd 0-2 min.
Open tijd 60 min.
Snelle droging
Zeer korte afdamptijd
Hoge aanvangshechting

HPL, laminaat, fineer, 
kantenband

Textiel, tapijt, leder, kurk, 
rubber, linoleum, papier en 
karton

Traptreden, trapneuzen, 
PVC plinten

CS1661 High Tack spray

Afdamptijd 2-5 min.
Open tijd 30 min.
Extreem hoge kleefkracht
Snelle krachtopbouw
Hoge eindsterkte

Gebogen werk 
Verdubbelen plaatmateriaal
constructief lamineren van 
alle plaatmateriaal

Diverse ondergronden zoals 
MDF, spaanderplaat, 
multiplex, massieve 
kunststof platen

Buig fineer, buig MDF, 
plooibaar multiplex, massief 
MDF tot 6 mm.

CS1790 Classic spray solid

Afdamptijd 2-5 min.
Open tijd 45 min.
Extreem hoge kleefkracht
Snelle krachtopbouw
Hoge eindsterkte

Harde isolatieplanten, 
(PIR,PUR), harde kunststof 
platen, , glasvezel versterkte 
kunststoffen, metaal, hout, 
metaal

Poreuze en niet-poreuze 
materialen

Aluminium, houten en 
gestratificeerde decoratie 
bekledingsplaten

CS1428 Fine Fix spray

Afdamptijd 1-2 min.
Open tijd 5-10 min.
Snelle droging
Hoge eindsterkte
Lijmverneveling

Alle laminaten (HPL), fineer

Hoogglans, mat en 
postforming

Diverse ondergronden 
zoals MDF, spaanderplaat, 
multiplex

CS1020 Floor spray

Afdamptijd 2-5 min.
Open tijd 45 min.
Snelle krachtopbouw
Korte droogtijd

Textiel vloerbekleding 
met jute-, vilt- en 
actionbacking

Ondertapijten, linoleum, 
kurk, kurktapijt, 
tapijttegels op diverse 
ondergrond zoals:
hout, vezelplaat, 
spaanplaat en vlakke, 
gladde, poreuze en niet-
poreuze ondergronden

Geschikt voor 
vloerverwarming, 
keuken, badkamers, 
trappen
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LET’S GO
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