
HET JUISTE LIJMADVIES: 

Om tot een juiste lijmkeuze te komen en een optimaal eindresultaat te behalen is onderstaande 

informatie van groot belang: 

- Wat zijn de beide materialen die verlijmt moeten worden 

- Wat is het eindproduct 

- Is het een binnen- of buiten toepassing 

- Hebben we te maken met externe factoren voor het eindproduct (temperatuur, 

luchtvochtigheid etc.) 

- Zijn de omstandigheden om te lijmen ideaal (temperatuur, luchtvochtigheid etc.) 

- Is de verwerker bekend met het werken met het drukvatsysteem 

- Wordt de juiste combinatie van slang, pistool en nozzle gebruikt bij de desbetreffende 

contactlijm 

Alleen met de antwoorden op bovenstaande vragen kunnen wij toewerken naar de juiste keuze 

contactlijm en het optimale eindresultaat. Heeft u hulp nodig, neem contact op met uw Baars 

& Bloemhoff vestiging en wij gaan u verder helpen. 

AANDACHTSPUNTEN 

Verwerkingsomstandigheden 

Voor een optimaal resultaat moeten zowel de contactlijm als de te lijmen materialen op 

kamertemperatuur zijn (niet verwerken beneden +10°C). Na bevestigen is corrigeren niet 

meer mogelijk. Wij adviseren altijd om eerst te testen met de originele materialen. 

Voorbehandeling en oppervlakten eisen 

Oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij metaal is het reinigen en 

ontvetten van de te verlijmen materialen een vereiste.  

Voor een optimaal eindresultaat adviseren wij bij gladde en harde materialen deze eerst te 

reinigen, licht op te schuren en daarna weer te reinigen.  

Let op bij gecoate en/of geverfde materialen, deze zijn moeilijk te verlijmen. 

Gereedschap 

Drukvat, slang, pistool en een geschikte nozzle (voor de desbetreffende contactlijm). 

Aandrukrol (J-roller) of rubber hamer voor het goed aandrukken van de materialen. 

Voorbereiding product 

Sluit de slang met pistool op het drukvat aan. Zet daarna het kraantje op het drukvat open. 

Laat deze altijd open staan totdat het drukvat leeg is. Als het drukvat leeg is, volg de 

instructies in het handboek spuitlijmen (neem contact op met uw Baars & Bloemhoff 

vestiging). 



TIJDENS GEBRUIK: 

Gebruiksaanwijzing 

De materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Wij adviseren eerst een soort van 

raamwerk contactlijm aan te brengen door de boven-, onder- en zijkanten in te spuiten. Spuit 

daarna beide materialen met een redelijk hoge snelheid volledig in (met 75% overlap). De 

boven-, onder- en zijkanten zijn nu 2x voorzien van contactlijm. Minimaal 3-5 minuten laten 

drogen, de lijm op kamer temperatuur laten komen en de solventen laten uitdampen).  

Let goed op de open tijd (per type contactlijm verschillend) waarin de samenvoeging van de 

materialen moet plaatsvinden. Daarna beide substraten samenvoegen en stevig aankloppen 

(met een rubberen hamer) of aanrollen (J-roller). 

Let op: Bij poreus materiaal na de eerste lijmlaag een tweede dunne laag aanbrengen en 

daarna 3-5 minuten laten drogen. 

Aandachtspunten 

De eindsterkte van de lijmverbinding is afhankelijk van de toegepaste druk. Druk daarom zo 

goed en hard mogelijk over het gehele oppervlak.  

NA GEBRUIK: 

Vlekken/resten 

Verse lijmresten (ook die na het lijmen op de nozzle zitten) kunnen direct verwijderd worden 

met Tensorgrip C101. Opgedroogde lijmresten zijn vaak te verwijderen met Tensorgrip S105 

(vooraf testen en niet geschikt voor gecoate en geverfde materialen). 

Opslagcondities 

Rond de 19° (dus vorstvrij) bewaren. Niet direct op een koude vloer zetten. Houdbaarheid 18 

maanden na productie. Als het drukvat een langere periode niet gebruikt is, dient u het 

drukvat voor gebruik eerst ongeveer 30 seconden goed te schudden. 

 


