Den Haag, 14 augustus 2018

Universele lijm 1toGLUE
Voordelen
•
•
•

dampdoorlatend, waardoor geen rot!
volledig natuurlijk en op waterbasis
water- en vorstbestendig

Geschikt
•
•
•

voor hout, glas, kurk, beton, stukwerk, mortel, baksteen, natuursteen, metaal
voor het onderhoud van monumenten
voor buiten&binnen. Indien een zwaar voorwerp buiten of binnen bevestigd/opgehangen wordt met behulp van
1toGLUE, dient voor de zekerheid dit voorwerp ook altijd extra bevestigd te worden met schroeven of spijkers.

Gebruiksgemak
•
•
•
•

vullend
de te verlijmen delen hoeven niet klemgezet te worden; het is wel raadzaam als er risico van verschuiving is
een-component, rechtstreeks uit emmer aanbrengen
gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

Belangrijk
Alvorens 1toGLUE aan te brengen, verwijder alle soorten vulmiddelen en kitten als epoxy, siliconen, acrylaat, MSpolymeer, hybride etc volledig, zonder uitzondering. Dan is houtrot uitgesloten, mits de gebruiksaanwijzing strikt wordt
gevolgd. 1toGLUE is niet UV-bestendig, en dient bij gebruik buiten overgeschilderd te worden.
Verwerking
Let op! 1toGLUE irritatie kan opwekken bij de huid en bij langdurig contact met de huid brandwonden veroorzaken.
Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te
worden.
• breng de gewenste hoeveelheid lijm met een plamuurmes of een lijmkam op de te verlijmen delen aan en verdeel
over het oppervlak.
• druk ze stevig tegen elkaar aan en laat ze drogen gedurende ca. 24 uur

•

bij het verlijmen van de steenachtige ondergronden, zoals b.v. stucwerk, beton, (bak)steen, en bij het herstellen
van voegen, kan 1toGLUE vermengd worden met metsel/rivierzand. Verhouding: 1 deel 1toGLUE : maximaal 3
delen metsel/rivierzand en zonodig tijdens het mengen spaarzaam water erop spuiten, maximaal 10% van gewicht
1toGLUE.

Droogtijden
De verbinding is belastbaar na 24 uur. Zijn volledige waterbestendigheid en hardheid bereikt de 1toGLUE na 7 dagen
bij kamertemperatuur.
Schilderen
1toGLUE is overschilderbaar met alle gangbare verven.
Verpakking
1toGLUE wordt aangeboden in plastic potjes van 0,25, 0,5 en 0,75 kg. Het is een goed verwerkbare, smeuïge massa.
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