Hovenierslijm XP
LIJM MET EEN HOGE AANVANGSHECHTING

VOORDELEN
• Zeer hoge aanvangshechting
• Na uitharding permanent elastisch
• Snelle opbouw van de interne sterkte
• Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
• Geschikt voor verlijmingen van natuursteen
• Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
• Zeer sterk, voor binnen- en buitentoepassingen
• UV- en weersbestendig
PRODUCT
Bostik Hovenierslijm XP is een hoogwaardige, duurzaam
elastische montagelijm op basis van SMP (Silyl Modified
Polymer) met een zeer hoge aanvangshechting. Bostik
Hovenierslijm XP is oplosmiddel-, weekmaker-, en
isocyanaatvrij.
TOEPASSINGEN
Bostik Hovenierslijm XP is een krachtige montagelijm en
heeft een uitstekende hechting op de meeste
bouwmaterialen. Bostik Hovenierslijm XP heeft een hoge
aanvangshechting en is zeer geschikt voor de verlijming van
stenen elementen in de tuin. Klemmen is in veel gevallen
overbodig. Zeer goed toepasbaar als steenstriplijm (in
combinatie met de juiste primer).
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig
zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn
(aardvochtig) maar niet nat met een zichtbare waterfilm.
Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten
schoon, droog/aardvochtig, stof- en vetvrij zijn. Voor sterk
zuigende ondergronden adviseren wij het gebruik van Bostik
Primer MSP, bij verlijmingen op gesloten ondergronden met
hoge vochtbelastingen en/of mechanische belastingen
Bostik Prep M gebruiken. Bij toepassing steenstripverlijming
is het nadrukkelijke advies de steenstrip voor te behandelen
met Bostik Primer MSP.
Aanbrengen: Bostik Hovenierslijm XP met bijgeleverde
driehoekstuit in rillen aanbrengen op de ondergrond of op
het te verlijmen element. De driehoektuit wordt daartoe
haaks op het te verlijmen oppervlak geplaatst tijdens het
uitspuiten van de lijm.

Per patroon Bostik Hovenierslijm XP kan men een lijmril
aanbrengen met een lengte van 6,50 meter. Door
aandrukken van het te verlijmen element verspreidt de lijm
zich tussen element en ondergrond.
Open tijd: Het te verlijmen deel zo snel mogelijk doch
uiterlijk binnen 15 minuten aanbrengen (e.e.a. afhankelijk van
de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het
materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed
aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer.
UITHARDING
Tijdens montage heeft Bostik Hovenierslijm XP reeds een
hoge kleefkracht en een hoge interne sterkte. Hierdoor is
het in veel gevallen mogelijk zonder tijdelijke
steunconstructies te werken.
Na doorharding onder invloed van luchtvochtigheid is Bostik
Hovenierslijm XP gevulkaniseerd tot een blijvend elastische
en zeer sterke lijmverbinding. De lijm hardt per 24 uur ca. 3
mm door bij 23ºC en 50% relatieve luchtvochtigheid.
REINIGEN
Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een
plamuurmes worden afgewerkt.
Niet uitgeharde lijmresten zijn met Bostik Cleaner 14 te
verwijderen, uitgeharde lijm is enkel mechanisch te
verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT
Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge
condities tussen +5°C en +30°C.
Houdbaarheid 18 maanden. Aangebroken verpakking is
beperkt houdbaar.
INFORMATIE AANVRAAG
De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar voor de
professionele verwerker:
• Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Technische kenmerken
Basisgrondstof

Silyl Modified Polymer (SMP)

Aantal componenten

1

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/ml

Oplosmiddel- en
isocyanaatgehalte

0%

Rek bij breuk

ca. 275 % (ISO 37)

Trekspanning bij 100% rek

ca. 2,5 N/mm² (ISO 37)

Trekspanning

ca. 3,0 N/mm² (ISO 37)

Shore A

ca. 60

Verwerkingstemperatuur

-40°C tot +100°C, tijdelijk +180°
C (max. 30 min.)

Vochtbestendigheid

zeer goed

Huidvorming

ca. 15 minuten

Doorharding

±3 mm per 24 uur

Kleur

zwart

Verpakking

koker 290 ml

Verpakt per

12 stuks

Pallet

1152 kokers

Artikelnummer

30614256

Houdbaarheid

minimaal 18 maanden
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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