
Waterkit

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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1350303 - Bison Waterkit emmer 3 kg nL/Fr

kant & klare lijm voor vloerbedekking, linoleum en 
Wandkurk.

Productomschrijving
Kant & klare lijm voor vloerbedekking, linoleum en wandkurk. Lijm op 
waterbasis.

toePassingsgeBied
Geschikt voor het verlijmen van vloerbedekking en tapijttegels met een jute-, 
vilt- of textielrug, linoleum en wandkurk op poreuze ondergronden zoals 
cement, beton en hout.

eigenschaPPen
· Eenvoudig aan te brengen 
· Oplosmiddelvrij 
· Niet vochtbestendig

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden 
+�5°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 65%.
eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
voorbehandeling oppervlakken: Beschadigde of ongelijke vloeren eerst 
egaliseren.
gereedschap: Bison Lijmkam No. 2.

verWerking
verdunnen: Mag met water verdund worden indien de kit wat is ingedikt.
verbruik: 2-3 m²/kg.
gebruiksaanwijzing:  
De ondergrond (schoon, droog en vetvrij) gelijkmatig insmeren met behulp van 
een Bison Lijmkam No.2. Vloerbedekking, linoleum of wandkurk binnen circa 
�5 minuten in de nog natte lijmlaag leggen en goed vastdrukken of aanwalsen. 
Gedurende die �5 minuten kunnen nog correcties worden uitgevoerd. Na 24-48 

uur kan de lijmverbinding worden belast.
open tijd: ca. �5 minuten.
vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde 
lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.
aandachtspunten: Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening 
van de naden optreden. De lijmverbinding is pas belastbaar na uitharding. De 
geur van de lijm verdwijnt na uitharding mits de ondergrond goed droog is. Wij 
adviseren altijd de voorschriften van de fabrikant in acht te nemen.

droogtijden*
droog-/uithardingstijd: ca. 24-48 uur.
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische eigenschaPPen
vochtbestendigheid: Niet
temperatuurbestendigheid: -20°C tot 50°C
chemicaliënbestendigheid: Goed

technische sPeciFicaties
Basisgrondstof: Sulfietloog
kleur: Bruin
viscositeit: ca. 0 mPa.s., Pasteus
vastestofgehalte: ca. 79 %
dichtheid: ca. �,6� g/cm³

oPsLagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan in goed gesloten verpakking op 
een droge, koele en vorstvrije plaats.
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