
  

Tovcol SR 
Tweecomponenten polyurethaanlijm voor kleine reparaties

Tovcol SR is een zeer snel hardende tweecomponenten polyurethaanlijm voor het snel 
lijmen en repareren van parket op elk type ondergrond. Maakt het mogelijk om in zeer 
korte tijd te schuren. Water- en solventvrij. Kan gebruikt worden om de eerste rij planken 
snel vast te zetten bij speciale klussen, zoals visgraat leggen.

Technische gegevens bij 20 °C, 60% r.v.

Uiterlijk Bestand. A – Dikke eikenhoutkleurige pasta
Bestand. B – Bruine vloeistof

Gebruiksverhouding 9:1 in gewicht

Dichtheid van het mengsel 1,650 kg/liter

Bruikbaarheidsduur mengsel (pot-life) 10 – 12 minuten

Wachttijd voor het schuren 1 h 30’

Volledige uitharding 3 dagen

Breukbelasting volgens EN 14293 > 3 N/mm2

Toepassingstemperatuur Van + 10 tot + 35 °C

Bewaring 12 maanden in verzegelde verpakking – Niet 
vorstbestendig

Reinigen van gereedschap Onmiddellijk na gebruik met wasmiddel Solvente S/23

Verpakking Blikken van 0,9 + 0,1 kg
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Gebruiksaanwijzing
Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en geschikt is voor het parket, gebruik zo nodig een 
geschikte primer, vanwege zijn snelle uitharding raden wij Primer PU100 aan.

Tovcol SR is een zeer snelle lijm, dus bereid de te lijmen stukken van tevoren voor.

Bereid het mengsel door bestanddeel B  bij bestanddeel A te gieten, meng zorgvuldig tot 
het product volledig  homogeen is. Wij raden aan altijd de volledige inhoud van de 
verpakking te mengen, want fouten in de  mengverhouding kunnen leiden tot 
verschillende problemen, zoals slechte mechanische eigenschappen en doortekenen in 
de vernis bij de voegen tussen de vloerdelen.
Voorkom zijdelingse verlijming van de planken onderling. Deze onjuiste praktijk verhindert 
de natuurlijke dimensionale bewegingen van het hout en kan na verloop van tijd 
abnormale, grote scheuren veroorzaken of, in extreme gevallen, zelfs breuk van de 
planken.

Het reinigen van de voorgelakte oppervlakken van resten Tovcol SR moet worden 
uitgevoerd wanneer de lijm nog vers is en dit met behulp van de specifieke Stripcoll 
reiniger. Eenmaal uitgehard, is de lijm moeilijk te verwijderen en enkel nog op 
mechanische wijze.
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Opmerkingen
Niet vorstbestendig
Meng altijd de hele verpakking.
Niet gebruiken voor lijmen buitenshuis.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket 
strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving. 

De aanbevelingen in dit technisch 
informatieblad zijn uitsluitend 
indicatief en houden geenszins 
onze verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van het 
product buiten onze controle 
vallen. Wij raden u aan de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogde gebruik te verifiëren. 

Herz. 06 – 01/10/2020. – Dit blad 
annuleert en vervangt het vorige.
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