
233 EUROSOL CONTACT
Tweezijdige contactlijm. Uitsluitend verkrijgbaar op de Belgische markt.

Basis  : Synthetisch rubber in oplosmiddel.
Kleur  : Crème.
Consistentie  : Dik, vloeibaar.

Hoge kleefkracht
Snelle droging
Hoge eindkleefkracht
Gunstig verbruik

Brandbaarheid  : 233 Eurosol Contact bevat een zeer brandbaar oplosmiddel. Tijdens de verwerking niet roken, geen open vuur, eventuele
waakvlammen doven en goed ventileren.

Soortelijk
gewicht

 : 0,85 kg/l.

Verbruik  : 200 - 250 g/m², bij tweezijdig gebruik.

Voor het tweezijdig verlijmen van:

rubber
homogeen PVC
plastic profielen
linoleum
leer, board, kurk
tapijt
schuimrubber

Opslag  : Beschermen tegen hoge temperaturen.
Gereedschap  : Lijmkam vertanding A4 of kwast.
Open tijd  : 1 uur.*
Wachttijd  : 15 minuten.
Afbindtijd  : 12 uur.*
Droogtijd  : Afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De droogtijd bij een luchtstroom van 20 °C is ca. 20 minuten.

Droogtijd zonder hulpmiddel is 1 tot 2 uur.*
Houdbaarheid  : 6 maanden, in onaangebroken verpakking.



* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en
laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

233 Eurosol Contact is geschikt voor elk type ondergrond, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondergrond, vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij van andere verontreinigingen te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met
onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik de lijm goed schudden.
De lijm met kwast of lijmkam op de ondergrond en op de rugzijde van het te verlijmen materiaal aanbrengen.
De aangebrachte lijm laten opdrogen (15 minuten, afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en te verlijmen
materiaal).
Het materiaal vervolgens op de ondergrond aanbrengen en stevig aandrukken, aanrollen of aankloppen.
Correcties zijn na het aanbrengen niet meer mogelijk.
Vlekken met wasbenzine verwijderen.
Tijdens de verwerking niet roken, geen open vuur, eventuele waakvlammen doven, goed ventileren.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarmingsconstructies:
233 Eurosol Contact kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn
uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de
verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Gevarenklasse  : Xi (irriterend). F (licht ontvlambaar).
Veiligheid en milieu  : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen  : Op aanvraag beschikbaar.

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
233 Eurosol Contact Blik à 10 liter 8 710345 233057
233 Eurosol Contact Blik à 5 liter 8 710345 233095 
233 Eurosol Contact Blik à 0,75 liter 8 710345 233071 
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