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Houtlijm Super D3 

 

Algemeen 

Houtlijm Super D3 is een vloeibare witte houtlijm op basis van PVAC. Die lijm verhardt doordat het water uit de 

lijm verdampt en droogte transparant op. 

Voordelen 

• Waterbestendig (D3). 

• Met name voor binnentoepassingen.  

Toepassingen 

Kan ook gebruikt worden op plaatsen buiten, die niet zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar bij houten 

deuren, kozijnen / vensters, ladders en panelen. 

Verwerking 

Breng de lijm aan één kant aan. Bij hardhout en zeer poreuze ondergronden brengt u de lijm aan beide kanten 

aan. Geadviseerd wordt om de verlijmde oppervlakken na het aanbrengen van de lijm minimaal 10 minuten te 

klemmen. Vlekvorming van de lijm kan zichtbaar blijven indien het overschilderd wordt met transparante verf. 

Verpakkingen en kleuren 

Artikelnummer EAN Code Inhoud 
LIJMNHOUTL0303 5407008133481 750 g 

Houdbaarheid 

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5 °C en + 25 °C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits 

bewaard op een droge plaats. 

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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Beperkingen 

• Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. 

• Niet aanbevolen voor hout met een vochtgehalte boven 15 %. 

Certificaten 

• EN 204/205 D3 

Technische gegevens 

Applicatie temperatuur + 5 °C / + 30 °C 

Basis PVAC 

Dichtheid 1.10 g / ml 

Gebruik 120 – 200 g / m² 

Open tijd 5 min (23 °C / 50 % RH) 

Treksterkte 4.5 N / mm² 

Uithardingstijd 24 u (23 °C / 50 % RH) 

Viscositeit 13.000 mPas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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