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EPDM Sprayable Contactlijm 

 

Algemeen 

EPDM Sprayable Contactlijm is een niet-gechloreerde, spuitbare lijm in een drukvat, met een hoog gehalte aan 

vaste stoffen, met een uitstekende hechting en lange open tijd.  

Toepassingen 

EPDM Sprayable Contactlijm is ontworpen voor het verlijmen van EPDM, zowel EPDM op EPDM als voor EPDM 

op diverse ondergronden zoals MDF, spaanplaat, multiplex, OSB-plaat en andere plaatmaterialen in hout. Is 

eveneens geschikt voor het verlijmen van EPDM op  isolatieplaten, beton, metselwerk, baksteen en de meeste 

metalen.   

Vooraf best altijd een kleine test doen met een staal van het materiaal om te controleren of het geschikt is voor 

de applicatie.  

EPDM Sprayable Contactlijm zeker niet gebruiken op flexibel PVC of geëxpandeerd polystyreen.. 

Eigenschappen 

• Niet chloor houdend. 

• Hoge hechtwaarde. 

• Snel drogend, snelle werktijd. 

• Makkelijke verwerking. 

• Lange open tijd. 
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Verwerkingsvoorschriften 

Ondergrond moeten schoon, droog en vrij zijn van vet, olie en stof en vrij van water (plassen). Plassen water zeker 

verwijderen en het oppervlak goed laten uitdrogen voor aanbrengen van contactlijm.   Verbind de slang met het 

handpistool en het drukvat, open de klep op het drukvat. De klep op het drukvat open laten tot het drukvat leeg 

is, sluit het afsluitventiel op het handpistool na gebruik. Bij het sluiten van de klep op het drukvat bestaat de kans 

dat de lijm in de slang en het pistool gaat uitdrogen.  

Zorg ervoor dat het dakmembraan op juiste maat is en klaar om te verlijmen. Houdt het handpistool op 90° t.o.v. 

van de ondergrond en spuit beide oppervlakken in gelijke banen in met de contactlijm. Zorg dat zeker 80 – 100 % 

op beide oppervlakken is bedekt met contactlijm. Houdt het pistool max 10 tot 15 cm van het oppervlak. Bij 

poreuze ondergronden kan het zijn dat de lijmlaag in 2 lagen dient aangebracht te worden, let dan wel dat de 

eerste laag goed is uitgedroogd en spuit elke laag in andere richting haaks op elkaar. Voorkom blaasvorming op 

de lijmlaag. Laat de contactlijm drogen, 2 à 5 min (afhankelijk van de ondergrond, omgevingstemperatuur en 

luchtvochtigheid) tot deze vinger droog aanvoelt. Een teveel spuiten van de lijm en/of opeenhoping zal de 

droogtijd van de contactlijm verlengen. Na het op elkaar brengen van de 2 delen, stevig en gelijkmatig aandrukken  

met aandrukrol van binnen naar buiten uit om over het gehele oppervlak en goed contact te maken. Na het 

verlijmen de lijmresten aan het pistool  schoonmaken met bijhorende cleaner voordat de lijm is uitgehard. Als het 

drukvat niet verder gebruikt wordt binnen de 2 weken, de klep op het drukvat afsluiten. De slang en het pistool 

goed doorspoelen met bijhorende cleaner om achtergebleven lijmresten te verwijderen. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Groen LIJMNLIJM453337 5407008130077 1 vat/doos 22.1 l 

Houdbaarheid 

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge stabiele plaats bij 

een temperatuur tussen de + 15 °C en + 35 °C en niet in direct zonlicht. Niet op een koude vloer laten staan, lage 

temperatuur van de lijm in het drukvat kan leiden tot onherstelbare schade. Voorkom in elk geval bevriezing van 

het product. 

Goedkeuringen en normen 

• EN 204/205 D4 

• DIN EN 204 bij houtverlijming 

Veiligheidsvoorschriften 

Contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. 

Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.  
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Technische gegevens 

Oplosmiddel Hydrocarbon, aceton, ester, tuoleen 

Drijfgas Ether 

Vaste stoffen 35 % 

Spuit patroon Webspray 

Kleur Groen 

Verbruik (dubbelzijdig) +/- 70 m² 

Droogtijd 2 – 5 min 

Opentijd Tot 60 min 

Hitte bestendigheid Tot 90 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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