
Houtkonstruktielijm 2k expert

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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6302267 - Bison Hout KonstruKtielijm 2K expert set 750 ml nl/Fr

Hoogwaardige en super sterke 2-componenten 
Houtkonstruktielijm op basis van polyuretHaan.

productomscHrijving
Hoogwaardige, bruine 2-componenten polyurethaan houtkonstruktielijm voor 
alle houtsoorten. Sterker dan hout, spleetvullend, weerbestendig en (zee-
)watervast.

toepassingsgeBied
Hoogwaardige verlijmingen en reparaties van constructies en verbindingen 
waaraan hoge eisen worden gesteld. Montage van houtconstructies en 
-verbindingen van harde, zachte, exotische en gelakte houtsoorten (b.v. 
vingerlas, zwaluwstaarten, pen en gat verbindingen, drevels en veren), ook 
indien de delen niet perfect passen. Het verlijmen van hout op steen, beton, 
gasbeton, metaal en diverse kunststoffen. Bescherming van kopse kanten tegen 
houtrot.

eigenscHappen
· Sterker dan hout
· Bestand tegen extreme omstandigheden 
· Duurzaam
· (Zee-)Watervast
· Binnen en buiten verwerkbaar (D4)
· Goed vullend vermogen
· Overschilderbaar

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van de werkruimte, de lijm 
en het te lijmen materiaal mag niet lager zijn dan +6°C. Het vochtgehalte van 
het hout mag maximaal �8% bedragen.
persoonlijke bescherming: Het dragen van rubber of plastic handschoenen 
wordt aanbevolen.
eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog en 

stofvrij zijn.
voorbehandeling oppervlakken: Metaal opruwen met schuurpapier.
gereedschap: Stugge, droge, kortharige kwast of lijmkam.

verwerKing
mengverhouding: � gewichtsdeel harder op 2,5 gewichtsdelen hars.
verbruik: ca. 5 - 6 m²/kg; afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen 
en de spleetruimte tussen de te lijmen delen.
gebruiksaanwijzing:  
De Hars voor gebruik doorroeren. Onder goed roeren (in een droog en schoon 
mengbakje) � gewichtsdeel Harder mengen met 2,5 gewichtsdelen Hars tot 
een mengsel met een homogene kleur ontstaat. De lijm aanbrengen, daarna 
aandrukken of klemmen. De gewenste persdruk bedraag 2 - 5 kg/cm². Na het 
klemmen moet de lijm nog 24 uur uitharden, voordat de konstruktie belast kan 
worden. Beide bussen na gebruik goed sluiten. De afzonderlijke componenten 
en het mengsel mogen niet in aanraking komen met water. Schuimen van 
Harder of mengsel geeft aan dat de lijm onbruikbaar is geworden.
perstijd: 4 uur bij �5°C, 3 uur bij 20°C, � uur bij 25°C
vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met 'Verdunner voor 
Bison Kit®'. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

droogtijden*
droog-/uithardingstijd: ca. 24 uur bij 20°C
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

tecHniscHe eigenscHappen
temperatuurbestendigheid: Van -30°C tot +�30°C.
chemicaliënbestendigheid: Goed
overschilderbaarheid: Goed

tecHniscHe speciFicaties
Basisgrondstof: Hars: polyol.Harder: isocyanaat
Kleur: Bruin
viscositeit: ca. �5000 mPa.s.
vastestofgehalte: ca. �00 %
dichtheid: ca. �.32 g/cm³

opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt 
houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een 
temperatuur tussen +�0°C en +20°C.
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