
 

 

Montagelijm voor HENO-Veiligheidsvlies 500 ML 

Oplosmiddel houdende spraylijm op basis van synthetische rubber voor het 

verlijmen van nonwoven onderlagen voor zwembaden gesitueerd tussen 

Zwembadondergrond (Hout, beton, Polystyrol…) en liner. 

➢ De lijm wordt aangebracht met een spuitbus, de spuitbus heeft een 

verstelbaar mondstuk. (Richting en straal kunnen worden aangepast) Door 

hoge kleefvermogen en korte droogtijd snellere verlijming. Met name 

makkelijk bij het verlijmen van verticale vlakken. 

➢ Geschikt voor nonwoven en andere materialen die meestal als ondergrond 

in zwembaden worden gebruikt. Ook geschikt voor Polyolefine schuim. 

➢ Verse lijmresten kunnen eenvoudig met water worden verwijderd. Na 

uitharding kan de lijm alleen mechanisch of met oplosmiddel (aceton) 

worden verwijderd. 

➢ Bewaren bij temperaturen tussen de + 5 ° C en + 30 ° C. (vorstgevoelig) 

➢ De houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing op het 

ongeopende product dat werd bewaard bij +/- 20 ° C en normale 

luchtvochtigheid. 

Technische specificaties 

Visueel Thixotrope vloeistof 

Materiaal Lijm op basis van synthetische rubber. 
Bevat oplosmiddelen. 

Kleur Transparant 

Inhoud 500 ml 

Dichtheid > 1 g/ml 

Droogtijd Binnen 5 minuten eerste kleefwerking 

Uithard tijd 48 uur 

Verwerkingstemperatuur +10°C tot +30°C 

Temperatuur bestendigheid uitgehard 

lijm 

-10°C tot +70°C 

Hechting Op alle gangbare oppervlakken in 

zwembaden, bijvoorbeeld beton, hout, 
polyester 

Geschikt voor Alle gangbare non-woven (PE, PP of 
PES) 

Duurzaamheid Bestand tegen behandeld 
zwembadwater 

 

 

 

 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

De te verlijmen oppervlakken droog en schoon maken. Spuitbus voor gebruik 

goed schudden. Spuitkop ongeveer 20 cm van het oppervlak houden. 

Sproeirichting (verticaal of horizontaal) instellen.  Straalgrote instellen. H = 

groot. M = middel en L = kleine straal. 

Lijm gelijkmatig opbrengen. Om vouwen te voorkomen het volledige oppervlak 

insmeren. Deelvlakken in de vorm van strepen of punten. In ieder geval 

voldoende lijm aanbrengen langs de contouren en hoeken van het bad. Vlies 

binnen 15 minuten op de ingesmeerde vlakken aanbrengen en stevig 

aandrukken. Volledige laten drogen (48 uur). 

 


