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TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

 

Productbeschrijving 
 

 

Gebruiksklare dispersielijm voor het verlijmen van beton. 

 
 

Toepassingsgebied 
 
Voor het samenlijmen van betonstukken, bijvoorbeeld voor het verlijmen van betonnen conussen. 
 
 

Dimensies 
 

Afmetingen en materialen 

Code Schema Omschrijving Kg/box Kg/1 

MO902024 

 

Dispersielijm 20 1 

 
 

Uitvoering 
 

• Het oppervlak moet schoon, droog of licht vochtig zijn. Het moet vlak en vrij van vuil, stof, olie, vet en 
losse deeltjes zijn. 

• Bij zeer absorberende steunen, impregneer de betonnen conussen voor 2/3 van hun lengte in de lijm, 
laat dan uitlekken en zinken in de gaten van de betonnen structuur. 

• Verwijder overtollige lijm. 
 

Opmerking : Verbruik dispersielijm per 1000 conussen = ± 75 kg 
 
 

Diverse informatie 
 

1. Opslag 
Uit de buurt houden van vorst. 
Opslagtermijn : 12 maand, in gesloten originele verpakking. 
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2. Informatie over het vervoer: 

Niet gevaarlijk volgens de vervoersvoorschriften. 
Vorstvrij vervoeren. 

3. Mileu informatie 
Klasse watervervuiling : WGK = 1 

4. Milieu bescherming: 
Voor recyclage, moet de emmer volledig leeg zijn. Gebruik een schraper ( zoals een mes) om het residu 
los te maken. 
Laat drogen. Kan verwijderd worden als elk ander afval. 
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