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Toepassingsgebied 
 
  Gebruik binnen. 

Voor het fixeren van losleg-tapijttegels met vlies-, PVC- of PUR-rug. 
Evenals voor het volvlakkig fixeren van CV-, PVC- en textielbekledingen met vlakke 
schuimrug. 
Vloerbekledingen kunnen vast geplaatst en gemakkelijk terug verwijderd worden. 
Geschikt bij vloerverwarming en zwenkwielbelasting. 
Geschikt: op in de bouw gebruikelijk voorkomende zuigende ondergronden, 
spaanplaten evenals op niet-zuigende ondergronden zoals oude bekledingen 
(vastliggend, vrij van verontreinigingen), verhoogde houten vloeren. 

 
Eigenschappen 
 
  Meermalig opnemen en herplaatsen mogelijk 

 Hoogwaardige fixeerlijm 
 
Technische gegevens 
Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

 
 Specifiek gewicht  1,0 g/cm³ 

Ideale verwerkingstemperatuur +16°C tot +22°C 
Afluchttijd 10 - 60 minuten 

 

Verpakking 
 

 

 

 10 kg  
 

Bewaring 
 

 ± 12 maanden houdbaar in goed 
gesloten verpakking ; > + 5°C. 

 

Verbruik 
 

 ± 100- 150 g / m² volgens 
ondergrond en rugzijde bekleding 

 

Veiligheidsmaatregelen 
 

 Zie veiligheidsfiche. 
 
Verwerking 
 
 Aanbevolen gereedschap

Schuimstofrol, borstel. 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, losse delen  
en andere verontreinigingen die voor een slechte hechting kunnen zorgen.  
De ondergrond moet voldoen aan de ÖNORM B 2236/1 en B 2232.  
 
Voorbereiden 
De ondergrond volgens de respectievelijke ÖNormen door voorstrijken en egaliseren voorbereiden.  
Bij het voorbereiden van de ondergrond wordt het gebruik van Murexin®-producten aanbevolen. De temperatuur van de te 
plaatsen bekleding dient overeen te stemmen met de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond (ideaal: +16°C tot +22°C). 
 
Verwerking 
De fixeerdispersie met geschikte schuimstofrol gelijkmatig en volvlakkig op de ondergrond aanbrengen.  
Volgens ondergrond en binnenklimaat, 30 - 60 minuten laten drogen. Daarna de losleg-tapijttegels inleggen en volvlakkig 
aanwrijven. Bij zuigkrachtige ondergronden, resp. vlakke schuimrugbekledingen, kan volgens binnenklimaat na ± 10 minuten 
ingelegd worden. Bij niet-zuigkrachtige ondergronden of diffusiedichte bekledingen ± 10 tot 60 minuten laten afluchten  
tot de fixeerlijm transparant opgedroogd is. De bekleding inleggen en onmiddellijk volvlakkig goed aandrukken.  
Voor het terug afnemen van de bekleding vanaf het randbereik langzaam afnemen en zo naar het midden  
van de ruimte voorzichtig verder aftrekken. 

 

Belangrijke opmerkingen 
 
 Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen. Niet verwerken bij 

temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen! Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de 
afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze. 

 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

  


