
  

Tovcol TP5
Vinyllijm voor zwevend parket en laminaatvloeren

Lijm op basis van vinylacetaat in waterdispersie voor het leggen van in elkaar grijpende 
houten vloeren of laminaat dat zwevend gelegd moet worden. 
Garandeert een goede uithardingssnelheid en een perfecte transparantie als het eenmaal 
droog is. Tovcol TP5 is vochtwerend, weerstandsklasse D3, volgens EN 204 en is ook 
geschikt voor het algemeen verlijmen van kleine houten elementen, doe-het-zelf werk, ook 
bij blootstelling aan water.

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

Uiterlijk Wit gekleurde pasta

Dichtheid 1,10 kg/liter

Viscositeit 9000 – 15000 mPas

Droog residu 50%

Open tijd 10 minuten

Volledige uitharding 48 uur

Beloopbaarheid 24 uur

Uitstrijkrendement 100 – 150 ml/m2

Duurzaamheidsklasse volgens 
EN 204

D3

Toepassingstemperatuur Van +10 tot +35 °C

Bewaring 12 maanden in verzegelde verpakking bij temp. > 10 °C – 
Niet vorstbestendig

Reinigen van gereedschap Onmiddellijk na gebruik met water

Verkrijgbare verpakkingen 500 ml flessen met tuit

Lijm &
Sealers

Tovcol TP5

Gebruiksaanwijzing
De te lijmen oppervlakken moeten schoon zijn en vrij van houtstof.
Knip de tuit af overeenkomstig de hoeveelheid lijm die aangebracht moet worden. Steek 
de tuit in de voeg van de vloerplank en knijp in de fles. Verbind het getapte deel binnen 10 
minuten en druk aan om de hechting te bevorderen. 
Veeg eventuele vlekken onmiddellijk weg met een vochtige doek. Droog product kan 
alleen mechanisch verwijderd worden.

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. 

Certificaten

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. 
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