
TENSORGRIP LIJMMATRIX 

Deze lijmmatrix laat zien welk type lijm geschikt is voor welke toepassing. 
De lijmen in de groengekleurde kolommen zijn Non-chlorinated, oftewel 
vrij van chloorhoudende oplosmiddelen. Hiermee maak je een bewuste 
keuze voor lijm die minder belastend is voor mens en milieu.

 Chlorinated Non-Chlorinated

+   = geschikt
++ = uitermate geschikt

Standaard toepassingen L12 L17 L40 L19 L22 L31 L90
Houten dragers ++ ++ + + ++  ++
HPL + ++ + ++ ++ ++  
HPL Hoogglans    +  ++  
Ultra mat   +  ++ ++  ++  
Solid Surface  +      ++ 
Gemelamineerd*  ++   ++   
Fineer**     ++ ++  
Kunstleer met foambacking  ++ +  ++   
Desktop / Bulletinboard + ++   ++   
Metaal / Aluminium***  ++ +  ++ +  
Marmoleum + ++ +  ++   
Bamboe  ++   ++   
Colorcore / Solidcore      ++  
Harde kunststoffen**** +  +  ++ ++ ++
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Extreme toepassingen L12 L17 L40 L19 L22 L31 L90
Hoge temperatuurbestendigheid  120°  120° 115° 115°  
Gebogen HPL  ++   ++ ++  
Gebogen delen hout  ++      ++ 
Lakproces (fineer)      ++ ++  
HPL op HPL     ++ ++  
Melamine op melamine     ++   
HPL op melamine     ++ ++  
HPL op metaal  ++   ++ ++  
Postforming      ++  
IMO  ++      
Brandklasse 1  ++    

* Melamine: eerst ontvetten, schuren en dan weer ontvetten

** Fineer: het is belangrijk dat de eerste laklaag na het volledig uitharden van                  
           de lijm (24uur) dun wordt aangebracht.
           De tweede laklaag kan 3 uur na de eerste laklaag worden aangebracht.

*** Metaal en aluminium: eerst goed schoonmaken en ontvetten

**** Polypropyleen (PP) en Polyethyleen (PE): zijn slecht te lijmen

TIP: gebruik voor het reinigen van melamine, metaal en aluminium de Belubond Universeel 
reiniger.

Goed om te weten:
Bovenstaande matrix is samengesteld op basis van praktijkervaringen. Test daarom al-
tijd eerst zelf de lijm op de te verlijmen materialen, bij ideale omstandigheden en volg de 
instructies uit de gebruikershandleiding
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