
 

ADESOL 100
UITZETTENDE SOLVENTVRIJE POLYURETHAANLIJM MET ZWELLEND VERMOGEN

1-component uitzettende polyurethaanlijm, geschikt voor fast tack 
herstellingen  van  houten  elementen,  als  zich  het  probleem 
voordoet van moeilijke hechting. Adesol 100 kan gebruikt worden 
zowel voor als na de afwerking van parket. 

Technische gegevens 

Fysische kenmerken  (20°C-60% R.L.)
uitzicht bruin dicht vloeibaar specifiek gewicht 1,14  g/cm3

Mengverhouding en tijd  (20°C-60% R.L.)
mengverhouding mono-component licht beloopbaar  24 uur
verwerkingstijd 4 - 6 uur schuren 48 uur

Technische kenmerken (20°C-60% R.L.)
waterweerstand optimaal verwerkingstemperatuur > 10° C
chemische weerstand optimaal inhoud oplosmiddelen geen

Bewaren  & etiket
bewaartermijn onder gesloten 
originele verpakking op 
kamertemperatuur

12 maanden
(vorstgevoelig)

gevarensymbool Xn

reinigen gereedschap
direct na gebruik gereedschap reinigen met alcohol of Solvente di 
Lavaggio S/23

beschikbare verpakkingen flessen van  500 ml

Gebruiksaanwijzingen

Herstellen voor afwerking vloer

Maak een klein  gaatje  in  de te  herstellen zone en injecteer  de lijm.  Bij  bijzonder droge 
materialen, injecteer voorafgaand enkele waterdruppels om de uitzetting van het product te 
bevorderen. Als de verwerkingstijd is bereikt, verwijder overtollige lijm en werk af met een 
bindmiddel.

Herstellen na afwerking vloer

Voor het herstellen van afgewerkte houten vloeren, verspreid eerst wat vloeibare was over 
de te herstellen zone, om vernisschade te vermijden bij de behandeling. Vervolg dan zoals  
boven beschreven. Tijdens de verwerkingstijd (4-6 uur) is aangeraden een gewicht over de 
herstelling  te  plaatsen  omdat  de  uitzetting  van  het  product  de  vloer  licht  kan  omhoog 
drukken.

Als de verwerkingstijd is bereikt, vul de gaten met een passend bindmiddel of de gekleurde 
acryl sealer Fullgap. Verwijder tenslotte de beschermende waslaag.

Normen referenties
UNI EN 14342:2008 houten  vloeren  -  karakteristieken,  evaluatie  van  conformiteit  en 
kenmerken.  UNI_EN_205:2006  lijmen  -  houtlijmen  voor  niet-structurele  toepassingen. 
Verklaring van trekvastheid en schuifsterkte van overlappingsverbindingen.  
UNI  EN  204:2001  classificatie  van  thermoplastische  houtlijmen  voor  niet-structurele 
toepassingen.
Veiligheidsnormen
ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten 
en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.
Afval
Lege  verpakkingen  en  overschotten  van  producten  deponeren  conform  de  geldende 
wetgeving.
WAARSCHUWING: de  informatie  vermeld  in  deze  technische  fiche  is  enkel  ter  advisering  en  maakt  geen 
aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de 
te behandelen materialen.  REV.4  18-07-2013  Deze technische fiche vervangt  alle vorige. 
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