STIX A330 LINO PROJECT
DISPERSIE-ACRYLAATLIJM

VOORDELEN
- Zeer emissie arm EC1 plus
- Hoge aanvangskleefkracht
- Zwenkwielvast
- Snelle droging
- Geschikt op vloerverwarming
PRODUCT
STIX A330 LINO PROJECT is een oplosmiddelvrije
acrylaatlijm met een hoge initiële hechting.
TOEPASSINGEN
Speciaal geschikt voor linoleum in tegels en banen,
kurklinoleum en Corkment onderlagen op poreuze
geëgaliseerde ondergronden.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN
18365 vlak, duurzaam droog, zuiver, druk-en trekvast zijn en
moet evt. voorbehandeld worden.
Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en
egaliseermiddel gebruiken.
Aanbrengen: STIX A330 LINO PROJECT met een aangepaste
lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Erop
letten dat geen lucht wordt ingesloten onder de
vloerbekleding.
De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig
walsen met een zware rol. Na ca. 30 min. naden en kanten
opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

REINIGEN
Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,
uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden
verwijderd.
Opslag en stabiliteit
STIX A330 LINO PROJECT is houdbaar tot 12 maanden na
productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele
verpakking opgeslagen.
Veiligheid
Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht
en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en
het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.
Het veiligheid informatieblad is te downloaden op
bostiksds.thewercs.com
Verpakking
Emmer á 14 kg.

Artikel nummer
30615759

EAN code
4008373130511

Technische kenmerken
Basis

acrylaat

Kleur

geel

Dichtheid

± 1,35 kg/liter

Verwerkingstemperatuur

+15°C en +20°C

Open tijd

10-15 min

Aanbevolen lijmkam

B1 verbruik 400 g/m²

Beloopbaar/afwerken
naden

na ca. 18 u

Geschikt voor
zwenkwielen

Ja

Geschikt op
vloerverwarming

ja, volg altijd de aanwijzingen
van de fabrikant

GISCODE

D1

GEV-EMICODE

EC 1 PLUS

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden;
20°C en 65% RV.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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