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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.
Productnaam:
Code:
Gebruik:

Identificatie onderneming:

IVANA CONSTUCTIELIJM TIX TRANSPARANT
IVA0000899
Gebruiksklare, snelle, blanke en tixotrope constructielijm voor interieur- en
exterieurtoepassingen. Dit type staat bekend om zijn comfortabele
verwerking en is door zijn unieke schuimstructuur makkelijk weg te steken.
Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Beschrijving.
Ivana Constructielijm Tix Transparant is een snelle, gebruiksklare, blanke en tixotrope constructielijm
voor interieur- en exterieurtoepassingen. Dit type staat bekend om zijn comfortabele verwerking en is
door zijn unieke schuimstructuur makkelijk weg te steken. De Tix Transparant is geschikt voor
houtconstructieverbindingen, zoals kozijnen, deuren, gevelbetimmering e.d. Tevens geschikt voor
verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen, hardschuim en metalen op
poreuze ondergronden. Verpakt in koker 310ml.

3. Eigenschappen.
Toepasbaar:
Sterkte:
Gebruik:

Alle houtconstructieverbindingen en verlijmingen van hout.
Afschuifsterkte 110 kg/cm²
Ondergronden droog, stof- en vetvrij maken. De lijm aanbrengen met
Lijmkam. Op poreuze ondergronden lijm tweezijdig aanbrengen.
Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.
Verwerkingstemperatuur:
minimaal + 5 °C
Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot + 100 °C.
Verbruik:
Algemeen ca. 180 – 220 g/m².
Houdbaarheid:
1 jaar in ongeopende verpakking op een koele en vorstvrije plaats.
Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de
Gemeentelijke dienst voor klein chemisch afval.
Basis
Polyurethaan
Consistentie
Tixotrope
Vochtbestendigheid
volgens NEN-EN 204 D4
Verwerkingstijd
20 minuten
Hardheid (DIN53505)
Uithardingtijd 8 uur
Soortelijk gewicht 20°C
ca. 1,1 g/ml
Klemtijd
90 minuten
Komo
Komo gecertificeerd (certificaat 32495)
Vaste stofgehalte
ca. 99%
Viscositeit
ca. 50.000 mPa’s
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4. Applicatiegegevens.
Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. De lijm aanbrengen met lijmkam. Op poreuze
ondergronden lijm tweezijdig aanbrengen. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.
Verwijder natte lijmvlekken direct met Verdunner, ook van de handen. Het gebruik van handschoenen is
aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Reinigen –nat: met Verdunner –droog:
Remover of mechanisch.

5. Voorbehandeling.
De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

6. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

