
 

TOVCOL S/R  
POLYURETHAANLIJM 2-COMPONENT VOOR KLEINE HERSTELLINGEN

TOVCOL  S/R  is  een  2-component  polyurethaanlijm  met  een  zéér 
korte uithardingstijd, speciaal ontwikkeld om kleine herstellingen mee 
uit  te voeren.  Laat  overschuren toe in  een record tijd.  Bevat  geen 
water noch solventen.

Technische eigenschappen
Fysische karakteristieken  (20°C – 60% R.L.)

Component A Vaste pate Specifiek gewicht 1,520  g/cm3

Component B Vloeibaar

Mengverhouding & verwerking (20°C – 60% R.L.)
Verhouding A+B A+B:  90+10  in gewicht Beloopbaar 1 u
Pottijd 5’ Schuurbaar 1 u
Hechtingstijd 4’

Technische karakteristieken  
Verbruik (spatel 10mm) 1000 – 1400 gr/m2 Gebruikstemp.  > 10°C
Trekvastheid tot scheuren 
(volgens norm 14293) > 3 N/mm2

Houdbaarheid & etiket
Bewaar in originele 
gesloten verpakking: 
kamertemperatuur

12 maand Gevarensymbool Comp. B: Xn

Reinigen gereedschap Direct na gebruik met alcohol of  SOLVENTE DI LAVAGGIO S/23

Verpakking Pot van 900 + 100gr

Kleur Licht hout  ( gele dop )    Donker hout  (bruine dop)

Toepassingsgebied en verwerking
Giet component B bij component A en meng met zorg. Breng de lijm nu aan met een lijmkam 
op de goed voorbereide ondergrond.
N.B. Vermijd de verlijming van de zijkanten van de planken, dit gaat de natuurlijke dilatatie 
van het hout tegen.
Cementgebonden  ondergronden die  poederig,  brokkelig,  korrelig  zijn  moeten  worden 
versterkt door behandeling met een van volgende primers: PRIMER PU100, TOVERFIX of 
PRIMER TS, om de hechting te verbeteren. Als vochtscherm bij restvocht: PRIMER PU100, 
TOVERFIX, ADEBLOK T19 of IDROBLOK C3 (zie specifieke fiches van deze producten) 

Nota’s
 Bij  fabrieksafgewerkt  parket  moet eventueel gemorste lijm onmiddellijk  van het 

oppervlak worden verwijderd met STRIPCOLL
 Laat +/- 1cm dilatatievoeg rond alle vaste delen.
 Om u handen te reinigen gebruik de vochtige doekjes TOVCLEAN

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONELEN. Volg nauwgezet de raadgevingen op het etiket en 
raadpleeg de veiligheidsfiche voor gebruik van het product.
Afval
Niet gebruikt product en lege verpakking enkel volgens de wettelijke bepalingen weggooien.
Bovenstaande inlichtingen zijn ter informatieve  titel zonder dat er enige verantwoordelijkheid uit voortkomt.
Wij raden u aan rekening te houden met de raadgevingen ter verwerking en gebruik van onze producten en de 
raadgevingen mbt  omgevingsfactoren,  zoals  hierboven vermeld U kunt  altijd  de technische dienst  van TOVER 
raadplegen voor uitgebreidere informatie of bij twijfel.
REV.4  07-04-2009               Deze fiche vervangt en annuleert alle voorgaande. 
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