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Product omschrijving

Zwaluw Woodfix D3 is een vloeibare witte houtlijm op basis van PVAC.

De lijm verhardt doordat het water uit de lijm verdampt en droogt

transparant op.

Voordelen

• Witte lijm Als de lijm eenmaal is uitgehard

• is deze transparant

Applicaties

Zwaluw Woodfix D3 is waterbestendig. Het is ontworpen voor gebruik

binnen, op plaatsen waar het geregeld wordt blootgesteld aan water of

condensatie, en/of voortdurend wordt blootgesteld aan een hoge

relatieve luchtvochtigheid. Ook voor gebruik op plaatsen buiten die niet

zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar bij voordeuren,

raamkozijnen, ladders en panelen.

Technische specificaties

Application Temperature +5°C till +30°C

Base PVA

Curing Time 24 houres

Density 1,10 g/ml

Open time 5 minutes

Tensile Strenght 4,5 N/mm2

Usage 120-200g/m²

Viscosity 13.000 mPas

Beperkingen

Voeg ontwerpen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Woodfix D3

gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij

van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt

aanbevolen. Breng de lijm aan één kant aan. Bij hardhout en zeer

poreuze ondergronden brengt u de lijm aan beide kanten aan.

Geadviseerd wordt om de verlijmde oppervlakken na het aanbrengen

van de lijm minimaal 10 minuten aan te drukken.

Kleuren

• Doorschijnend

Verpakking

• Fles 750 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.

Houdbaarheid van Zwaluw Woodfix D3 is 12 maanden indien bewaard

zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor

gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via

de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
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