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Het is absoluut noodzakelijk dat u het 
spuitpatroon heeft geïdentificeerd die vrijkomt 
uit het vat. Falen van de identificatie kan leiden 
tot verkeerde toepassingen en dus ongewenste 
resultaten. Ter bevestiging van het spuitpatroon 
kan eenvoudig het label gecontroleerd 
worden en zal het icoon “eigenschappen” dit 
aangeven. (zoals links op de foto en onderstaand 
aangegeven)

SPUITPATRONEN

**BELANGRIJK** CONTROLEER ALTIJD WELK SPUITPATROON UW LIJM HEEFT VOOR HET TE VERWERKEN.

IDENTIFICEREN VAN SPUITPATRONEN

SOORTEN SPUITPATRONEN

WEBSPRAY MISTSPRAY PEBBLE SPRAY SNEEUWVLOKSPRAY
Omschrijving:
De eenvoudigste 
visuele vergelijking 
met een webspray 
is een spinnenweb 
vandaar die naam.

Omschrijving:
Mistspray verlaat 
het vat als een 
fijne mist die een 
licht, consistent 
druppelpatroon op het 
oppervlak vertoond.

Omschrijving:
Pebblespray is 
vergelijkbaar met 
mistspray, maar het 
patroon laat grotere 
druppels zien en toch 
een glad en consistent 
patroon op het 
oppervlak.

Omschrijving:
Sneeuwvlokspray 
lijm geven hoog 
opgebouwde 
spuitpatroon van 
grote vlokken die liken 
op sneeuwvlokken 
op een oppervlak met 
eenzijdige lijm laag.

1. Schroef de grootste moer van de slang op de 
schroefdraad van het pistool (rechtsom) en 
draai stevig aan met een sleutel. Controleer 
of de slang secuur is bevestigd.

VOORBEREIDING

2. Schroef de kleinere moer van de slang op het 
vat (rechtsom) en draai deze stevig vast met 
een sleutel. Controleer of de slang secuur is 
bevestigd.

3. Draai het kraantje op het vat linksom 
helemaal open. Controleer alle aansluitingen 
op lekkage en indien lekkage, draai dan de 
moeren steviger aan. DRAAI HET KRAANTJE 
NOOIT DICHT TOT HET VAT LEEG IS! (Dit 
voorkomt uitharding van de lijm in de slang 
en het pistool)

4. Bij eerste gebruik en indien het vat langer 
als 12 uur niet is gebruikt, kunnen het pistool 
en de slang een aanpassing vergen. Druk 
de hendel in en pas het spuitpatroon aan 
middels de stelschroef. Laat de lijm uit het 
pistool komen en laat zoveel lijm lopen als 
nodig is tot het juiste spuitpatroon ingesteld 
is d.m.v. de stelschroef.



WEB SPRAY



LIJMTECHNIEKENTOEPASSING

1. Clean het te lijmen oppervlak zodanig dat het 
vrij is van vuil, vet en stof. Maak het schoon 
met een goede oplosmiddelhoudende 
cleaner. Gebruik geen spiritus, gemethyleerde 
cleaners en cleaners op citrusbasis.

2. Houd het pistool op een afstand tussen 
100 en 250 mm van het oppervlak zodat 
de webspray met een overlap tussen 
50 – 70% opeenvolgende dunne laagjes 
lijm op het laminaat aanbrengt zonder dat 
er “telegraphing” ontstaat. (Let op: juiste 
lijmgewicht beslist aanbrengen)

3. Zorg voor een constante snelheid tijdens het 
aanbrengen en breng een consistente en 
grondige laag aan, zodat het oppervlak goed 
bevochtigd is. Maximale lijmkracht wordt 
bereikt tussen 80 en 100% benatting en een 
minimum droog lijmgewicht van 20 gram per 
m².

4. Maximale sterkte wordt bereikt door de lijm 
op te spuiten vanuit een hoek van 90 °C t.o.v. 
het oppervlak (Horizontaal opspuiten). Het 
wordt aanbevolen hoeken en kanten dubbel 
in te puiten, evenals plaatsen waar gezaagd 
kan worden.

Spuit niet in een hoek t.o.v. het oppervlak 
of in een boog. Houd het pistool op 90 °C 
t.o.v. het oppervlak tijdens het sprayen. Laat 
de trekker aan het einde elke keer los om 
optimale dekking te krijgen.

Veel handgemaakte boordsoorten zoals 
multiplex, maar vooral flexibele multiplex 
en MDF zijn sterk absorberend en hebben 
een “primer coat” nodig. (Zie: “te weinig 
dekking”). Laat het drogen en breng dan 
de standaard correcte laag aan over de 
“primer coat”.

Vele substraten dienen gezien te worden 
als “moeilijk” verlijmbaar zoals HPL 
met metalen aanzicht, colorcore etc. of 
producten met geheugen. (ook zachte 
en dikke materialen kunnen een 2e of 
3e coating vereisen) De beste resultaten 
worden verkregen door diverse lagen i.p.v. 
één zware laag die veelal resulteert in te 
veel benatting en (te) lange droogtijden. 
Doe altijd eerst een test voor het in de 
praktijk toe te passen. (Zie disclaimer)

Laat de lijm drogen (zie Technische Data 
sheets voor globale droogtijden). Test 
de droogte middels de knokkel test. Het 
oppervlak kan nog “tacky” zijn, maar 
gaat niet oer op de huid van de knokkel. 
Positioneer de substraten en druk stevig 
aan vanuit het centrum van de verlijming 
naar buiten. Druk aan met de 75 mm roller 
en je eigen gewicht als minimale kracht om 
een sterkte van 35 PSI te bereiken op de 
lijmnaad. (Let op: Herpositioneren is niet
mogelijk als er contact tussen de substraten 
is geweest). 

Bewerkingen zijn direct mogelijk. 
Eindsterkte wordt bereikt na 24-48 
uur, afhankelijk van de temperatuur en 
vochtigheid.

TE LICHTE DEKKING

TE ZWARE DEKKING

CORRECTE TOEPASSING = 20 dry gms/m2

HANDROLLER 75mm



MIST/PEBBLE 
SPRAY



TE LICHTE DEKKING

TE ZWARE DEKKING

CORRECTE TOEPASSING = 20 dry gms/m2

HANDROLLER 75mm

1. Clean het te lijmen oppervlak zodanig dat het 
vrij is van vuil, vet en stof. Maak het schoon 
met een goede oplosmiddelhoudende 
cleaner. Gebruik geen spiritus, gemethyleerde 
cleaners en cleaners op citrusbasis.

2. Houd het pistool op een afstand tussen 
200 en 400 mm van het oppervlak met een 
overlap tussen 50-70% opeenvolgende dunne 
laagjes lijm op het laminaat aanbrengt zonder 
dat er “telegraphing” ontstaat. (Let op: juiste 
lijmgewicht beslist aanbrengen)

3. Zorg voor een constante snelheid tijdens het 
aanbrengen en breng een consistente en 
grondige laag aan, zodat het oppervlak goed 
bevochtigd is. Maximale lijmkracht wordt 
bereikt tussen 80 en 100% benatting en een 
minimum droog lijmgewicht van 20 gram per 
m².

4. Maximale sterkte wordt bereikt door de lijm 
op te spuiten vanuit een hoek van 90°C t.o.v. 
het oppervlak (Horizontaal opspuiten). Het 
wordt aanbevolen hoeken en kanten dubbel in 
te spuiten, evenals de plaatsen waar gezaagd 
kan worden.

Spuit niet in een hoek t.o.v. het oppervlak 
of in een boog. Houd het pistool op 90°C 
t.o.v. het oppervlak tijdens het sprayen. Laat 
de trekker aan het einde elke keer los om 
optimale dekking te krijgen.

Veel handgemaakte boordsoorten zoals 
multiplex, maar vooral flexibele multiplex 
en MDF zijn sterk absorberend en hebben 
een “primer coat” nodig. (Zie: “te weinig 
dekking”). Laat het drogen en breng dan 
de standaard correcte laag aan over de 
”primer coat”.

Vele substraten dienen gezien te worden 
als “moeilijk” verlijmbaar, zoals HPL met 
metalen aanzicht, colorcore of producten 
met geheugen. (Ook zachte en dikke 
materialen kunnen een 2e of 3e coating 
vereisen). De beste resultaten worden 
verkregen door diverse lagen i.p.v. één 
zware laag die veelal resulteert in te veel 
benatting en (te) lange droogtijden. Doe 
altijd eerst een test voor het in de praktijk 
toe te passen. (Zie disclaimer)

Laat de lijm drogen (Zie Technische Data 
Sheets voor globale droogtijden). Test 
de droogte middels de knokkeltest. Het 
oppervlak kan nog “tacky” zijn, maar gaat 
niet over de huid van de knokkel. Positioneer 
de substraten en druk stevig aan vanuit het 
centrum van de verlijming naar buiten. Druk 
aan met de 75 mm roller en je eigen gewicht 
als minimale kracht om een sterkte van 35 
PSI te bereiken op de lijmnaad.

(Let op: herpositioneren is niet mogelijk als 
er contact tussen de substraten is geweest).

Bewerkingen zijn direct mogelijk. 
Eindsterkte wordt bereikt na 24-48 
uur, afhankelijk van de temperatuur en 
vochtigheid.

LIJMTECHNIEKENTOEPASSING



1. Leg het lege vat op haar zij met het 
kraantje “weg” van de gebruiker en ver van 
ontstekingsbronnen

2. Open het kraantje (linksom) en laat alle gas 
ontsnappen.

3. Zet het vat dan rechtop, gebruik een hamer 
en vonkvrije (koperen) stempel/beitel en 
verwijder het ronde plaatje.

4. Indien de gebruiker volledige 
verantwoordelijkheid neemt over het 
drukloos maken van het vat, kan dit als 
standaard “oud ijzer” worden afgevoerd. 
(Conform lokale regelgeving)

TRANSPORT INFORMATIE

Tijdens transport dienen standaard regels 
ADR te worden nageleefd.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij 
vervoer van contactlijm.

Zorg dat vaten altijd beveiligd zijn tegen 
omvallen of bewegingen.

BELANGRIJK: VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN DIENEN 
TE WORDEN GEDRAGEN ALVORENS NIET DE WIJZIGING / 
VERWIJDERING AAN TE VANGEN.

1. Draai het kraantje volledig dicht

2. Spuit het pistool en de slang volledig leeg

3. Draai de moer van de slang aan het vaatje 
los en haal het van het vaatje. (zie volgende 
pagina voor de afvoer van het vaatje)

WIJZIGEN NAAR EEN NIEUW VAT

4. Koppel slang en pistool aan het nieuwe vat. 
(Ga vervolgens terug naar VOORBEREIDING 
en volg het proces tot en met stap 4.)

LET OP: DEZE WERKWIJZE DIENT NA ONTKOPPELING DIRECT UITGEVOERD TE WORDEN EN ER DIENT OOK METEEN LIJM DOOR DE SLANG EN 
HET PISTOOL VERSPOTEN TE WORDEN OM UITHARDING EN/OF BLOKKADE VAN HET PISTOOL EN SLANG TE VOORKOMEN WAARDOOR BEIDE 
ONBRUIKBAAR ZOUDEN KUNNEN WORDEN. 

Indien het pistool en de slang niet op een nieuw vat worden aangesloten, dienen beide schoon gespoten te 
worden (niet C101 citruscleaner) om te zorgen dat ze in de toekomst weer goed bruikbaar zijn.

Voor het gebruik van het product moet de gebruiker de noodzakelijke tests uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat het product 
geschikt is voor de bedoelde toepassing. Verder moeten alle gebruikers contact opnemen met de verkoper of de fabrikant voor 
aanvullende technische informatie over het gebruik, wanneer zij denken dat de informatie die zij bezitten verduidelijkt moet worden, 
hetzij voor normaal gebruik, hetzij voor specifieke toepassingen van ons product. Onze garantie is van toepassing binnen de context van 
de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften, huidige beroepsstandaard en in overeenstemming met de bepalingen van onze 
algemene verkoopvoorwaarden. De informatie uit het huidige technische datablad is indicatief en is niet altijd volledig. Hetzelfde is van 
toepassing op informatie die mondeling of telefonisch is doorgegeven aan potentiële of bestaande klanten.

GARANTIE

VERWIJDEREN VAN EEN LEEG VAT



ONDERGRONDAANDUIDING PICTOGRAMMEN

PRODUCTKENMERKEN PICTOGRAMMEN

HET 
ETIKETTEERSYSTEEM
Het juiste product kiezen voor een taak 
zou nooit een probleem moeten zijn. 
Daarom hebben we bij Tensor® een nieuwe 
etiketteersysteem ontwikkeld waarmee u zo 
snel en gemakkelijk mogelijk de juiste lijm kunt 
kiezen! Alle etiketten van onze spuitbussen, 
drukvaten en tanks hebben een kleurcode 
gekregen, om ze specifiek toe te wijzen aan de 
markt waarin ze het meest gebruikt worden, 
en zijn nu voorzien van pictogrammen die 
aangeven voor welke toepassingen de lijm het 
meest geschikt is.

Hout

PVC-Buis

Standaard LaminaatRubber

Polystyreen

Fineer (Natuurlijke)

FRL

FRP Reefer Liners

Glasvezel InfusieDunne Stof

Postforming

MDF

Synthetisch Leer

Hoogglans/HD-Laminaat

MultiplexGipsplaat

Isolatie Metalen/Aluminium Platen

Baksteen Tapijt Tapijttegels Beton Kurk

FRP/GRP

Stof

Plastics

Dikke Stof Flexibele Fineerplaat Schuim

Houten Lay-ups/OpbouwenVinyl

Fineer (Papier ondergrond)

Snowflake Spray (Sneeuwvlok)

VOC

Brandklasse 1Brandklasse 0Lage VOS In overeenstemming met de 
wetgeving van Californië

Web Spray (Lijmdraden) Pebble Spray (Lijmparels) Mist Spray (Lijmnevel) VloeistofbestendigBead Application

HAPS-vrij



CONTACT

Wilt u een order plaatsen of 
meer informatie ontvangen, 
neem dan contact met ons op.

Telefoon:

E-mail:

Ga naar:
www.tensorglobal.com


