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ProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijving : Waterverdunbare oplosmiddelvrije kant en klare glasweefsellijm. 

ToepassingToepassingToepassingToepassing : 

Voornaamste kenmerkenVoornaamste kenmerkenVoornaamste kenmerkenVoornaamste kenmerken :  Voor (sterk)zuigende ondergronden 
 Oplosmiddelvrij 
 Waterverdunbaar 
 Direct op de muur aanbrengen 

 Uitstekende kleefkracht 
 Lange verwerkingstijd 
 Onbrandbaar 
 Transparant/blank na droging 

Voor het verlijmen van geweven en niet geweven glasvezelbehang, voor het plaatsen van vinyl met een textiel- of 
papieren rugzijde , op zuigende steenachtige ondergronden en (board)plaatmaterialen.  
Uitsluitend in droge ruimtes toepassen.  

EigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappen    
BasisBasisBasisBasis    : Copolymeerdispersie 

KleurKleurKleurKleur    : Kleurloos, lichte tinten via het KMM systeem  

Dichtheid 20°CDichtheid 20°CDichtheid 20°CDichtheid 20°C : 1,04 kg/dm³ (kleurloos)  

LaagdikteLaagdikteLaagdikteLaagdikte  : ca.  35 µm droog  
ca. 165 µm nat 

DroogtijdDroogtijdDroogtijdDroogtijd : bij 20°C en een RV van 65% 
Stofdroog na ca. 2,5 minuten 
kleefvrij na ca. 6uur 

OverschilderbaarOverschilderbaarOverschilderbaarOverschilderbaar : na ca. 24 uur    

VastestofgehalteVastestofgehalteVastestofgehalteVastestofgehalte : 21 vol%  

Theor.rendementTheor.rendementTheor.rendementTheor.rendement : ca. 3 - 5 m² per liter bij 35 µm. droog 

HoudbaarheidHoudbaarheidHoudbaarheidHoudbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije 
opslag tenminste 12 maanden 

HuidbeschermingHuidbeschermingHuidbeschermingHuidbescherming    : draag geschikte handschoenen 

GelaatsbeschermingGelaatsbeschermingGelaatsbeschermingGelaatsbescherming    : draag indien nodig een bril 

VoorzorgsmaatregelenVoorzorgsmaatregelenVoorzorgsmaatregelenVoorzorgsmaatregelen    

Verwerkingstemp.Verwerkingstemp.Verwerkingstemp.Verwerkingstemp.
  

: Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een 
RV van 85%. Indien binnen gebruikt: 
ventileren, en dit bevordert tevens het  
drogingsproces. 

Reinigingsverd.Reinigingsverd.Reinigingsverd.Reinigingsverd. : Direct na gebruik met (warm) water. 

VerwerkingVerwerkingVerwerkingVerwerking    

VerwerkingsVerwerkingsVerwerkingsVerwerkings----                
omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    

: Bij applicatie altijd goed ventileren. Tijdens het 
verwerken wordt de producteigen geur meer 
benadrukt  

VerwerkingsmethodenVerwerkingsmethodenVerwerkingsmethodenVerwerkingsmethoden    
Kwast/roller Kwast/roller Kwast/roller Kwast/roller       

Verdunning  : Niet verdunnen ! 

Gereedschap : Blokwitter of mixkwast 
Muurverfroller met een hoge pool  
Note: De glasweefsellijm vol opzetten en altijd 

“nat in nat” in één richting werken in zo min 

mogelijk arbeidsgangen. 

Ondergrondvoorbehandeling Ondergrondvoorbehandeling Ondergrondvoorbehandeling Ondergrondvoorbehandeling     

 De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.  

 Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen.  

 Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbehandeling worden afgewerkt.  

 Zeer sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond of verdunde Pastolex Glasweefsellijm. 

 Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met Pastolex Renovatiemuurverf zodat ze niet 
door het behang doorslaan. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.  

 Schuur niet zuigende ondergronden zoals oude muurverflagen en of oude lijmrestanten eerst grondig open en maak de ondergrond daarna 
goed stofvrij. 

 Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.  

Algemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatie    
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl.  

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV  

behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op 

grond van deze gegevens wordt uitgesloten. 


