Hoveniers Steenlijm Poeder
KRACHTIGE CEMENTAIRE STEENLIJM

VOORDELEN
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge kleefkracht
- Weersbestendig
- Voor binnen- en buitentoepassing

PRODUCT
Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder is een droge mortel op
cementbasis en geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle
steensoorten.
TOEPASSINGEN
Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder is een mortel die
uitermate geschikt is voor het verlijmen en plaatsen van
muurtjes, borders van diverse soorten bakstenen,
betonstenen en natuurstenen in tuinen. Vanwege de unieke
eigenschappen kan Bostik Hoveniers Steenlijm Poeder
gebruikt worden als lijm en voeg.
EIGENSCHAPPEN
- Hoge kleefkracht
- Weersbestendig
- Gemakkelijk te verwerken
- Verbruik: ca. 5 kg/m², afhankelijk van steen, laagdikte en
metselverband.
- Kleur: grijs
VERWERKING
Ondergrond:
De ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn. De eerste
laag dient waterpas te staan, zodat de bovenliggende rijen
ook recht blijven.
Verwerking:
De inhoud van een emmer van 15 kg aanmaken met ca. 3 liter
schoon leidingwater. De juiste waterhoeveelheid is
afhankelijk van het vochtgehalte van de te verlijmen steen
en de ondergrond. Eerst water in een schone kuip, dan
droge mortel toevoegen.

Mengen met een boormachine en mengstaaf. Homogeen en
kluitvrij aanmaken. De mortel volvlaks met een troffel op de
steen aanbrengen en eventueel afstrijken met een lijmkam. Naar
keuze ook mortel op de kopse kant van de steen aanbrengen
voor een dichte stootvoeg. Tijdens het aandrukken van de stenen
zo min mogelijk lijm aan de voorzijde uit de voegen laten lopen.
Te veel aangebrachte mortel die aan de zichtzijde(n) uitpuilt, laten
aanstijven en na ongeveer 45 minuten met een voegspijker
uitkrabben tot de gewenste diepte. Bij voorkeur op de gehele
achterzijde van het muurtje een dunne filmlaag Bostik Hoveniers
Steenlijm Poeder aanbrengen.
Nabehandeling:
De vers verwerkte mortel beschermen tegen snelle
uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en
vorst.
Aan gereed product mogen geen verdere toevoegingen
worden gedaan. Ook geen vorstbeschermende middelen. Bij
twijfel proefverlijming uitvoeren om eventuele vlekvorming
te voorkomen.

OPSLAG EN STABILITEIT
Houdbaarheid minimaal 12 maanden bij droge en vorstvrije
opslag.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.
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Technische kenmerken
Verwerkingstemperatuur

tussen +5°C en 25°C

Verwerkingstijd

ca. 2 uur

Laagdikte

2-6 mm

Verbruik

ca. 5 kg/m², afhankelijk van
steen,
laagdikte en metselverband

Kleur

grijs

Verpakking

emmer 15 kg

Artikelcode

30608621

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)73 6244244

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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REINIGING
Gereedschap onmiddellijk met warm water reinigen. In
verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch
mogelijk.
Niet uitgeharde lijm nooit met water of borstel verwijderen.

