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Contactlijm All Round 

 

Algemeen 

Contactlijm All Round is geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen waaronder hout, metalen, 

rubber, stof, de meeste plastieksoorten, karton, polytheen en beton, alsook decoratieve laminaten. Het is ideaal 

als verlijming waar een initiële sterke verbinding nodig is. Het verschaft een goede temperatuur resistentie en 

indien beschermd tegen vervuiling heeft het een open tijd van verschillende uren. Het is geadviseerd steeds de 

materialen te testen om de comptabiliteit te garanderen. Bijvoorbeeld, sommige vinyls kunnen grote 

hoeveelheden plastiek bevatten die, over tijd, kunnen migreren en de verlijming kunnen verzwakken.  

 

Eigenschappen 

• Methyleen chloride vrij. 

• Uniforme spray. 

• Snelle gemakkelijke applicatie. 

• Snelle droging. 

• Hoge temperatuur resistentie. 

• Weinig geurhinder. 

• Lange open tijd. 

• Werkt met verschillende materialen 

 

Verwerkingsvoorschriften 

• Gebruik enkel in een goed geventileerde ruimtes. 

• Oppervlakken moeten proper, droog en vrij zijn van vet, olie en stof. Overtollig stof zal het resultaat 

beïnvloeden. 

• Werk uitsluitend met de correcte pistolen/spuitmonden. 

• Sluit de slang aan op het vat en het spuitpistool op de slang. Draai de aansluitingen goed aan.  

• Open het ventiel op het vat. Het ventiel moeten open blijven tot het vat is opgebruikt. Gebruik de sluitschroef 

op het pistool na gebruik. Het ventiel sluiten resulteert in het opdrogen van de lijm in de slang en zorgt voor 

blokkades in het pistool. 
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• Hou de spray gun op 90° van het oppervlak en breng een gelijke laag lijm aan op beide substraten, om zeker 

te zijn van een 90-100 % dekking. Spuit 1 oppervlak verticaal en het ander horizontaal. Wees aandachtig voor 

de hoeken. 

• Wanneer de lijm droog aanvoelt is het klaar voor hechting. 

• Poreuze substraten kunnen mogelijks 2 applicaties nodig hebben. 

• Uitdrogen kan 1 tot 2 minuten duren afhankelijk van substraat, omgevingstemperatuur en vochtigheid. 

Overtollig spuiten van de lijm kan droogtijd beïnvloeden en kan vlekken doorlaten op het laminaat. 

• Na het spuiten, verwijder de kop van het spuitpistool en reinig de spuitkop met een solvent cleaner. 

• Belangrijk om te onthouden is dat Contactlijm All Round een contact verlijming is die een hechting vormt 

door contact met zichzelf, dus er moet voldoende lijm aan beide oppervlakten aanwezig zijn. 

• Laat de verlijming toe hechting te vormen en bescherm het van vervuiling gedurende deze periode. De 

verlijming is klaar om te hechten wanneer het droog voelt en niet overgedragen wordt. 

• Eenmaal de 2 oppervlakken samen gebracht worden wordt er een agressieve hechting gevormd. 

• Breng druk aan beginnende in het midden en naar buiten werkend. Gebruik blokken of een 7,5 cm roller en 

zorg ervoor dat overal genoeg druk is aangebracht voor beste resultaat 

• Wees aandachtig voor de hoeken, op dit punt kan men testen of de verlijming een negatief effect heeft op 

de hechting.  

• Volledige hechting duurt 24 uur. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Transparant LIJMNLIJM-453354 5407008133856 Vat 22 l 

Houdbaarheid 

Bescherm van extreme temperaturen. Perfect houdbaar tussen 15 °C en 35 °C en weg van direct zonlicht. Niet op 

koude betonvloer zetten. Koude temperaturen kunnen onherstelbare schade veroorzaken aan het product. Onder 

voorgenoemde omstandigheden, ongeopend, is het product houdbaar voor 12 maanden.  

Beperkingen 

Contactlijm All Round droogt in 2 minuten onder normale omstandigheden, dit kan variëren door temperatuur en 

vochtigheid. Hoge vochtigheid en lage temperaturen vertragen het drogingsproces en wanneer de temperatuur 

heel laag is kan er bloei ontstaan. Bloei is vocht die zich vormt op de verlijming veroorzaakt door solvent 

verdamping die de lucht temperatuur verlaagt erboven. 
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Technische gegevens 

Oplosmiddel Hydrocarbon 

Drijfgas Hydrocarbon 

Vaste inhoud 30 % 

Spuitpatroon Web 

Kleur Transparant 

Dekking +/- 100 m² 

VOC 548 g / l 

Temperatuur bestendigheid 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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