ProGold. Werkt perfect. Altijd.

Technische Fiche	

ProGold
Vliesbehang lijm
Omschrijving

Lijm met hoge kleefkracht, klaar voor gebruik, voor de verlijming van overschilderbaar
vliesbehang (tot max. 200gr/m²) , gekleurd vliesbehang en normaal behangpapier met papieren
rug op muur- en plafondtoepassingen.

Gebruiksdoel

•
•
•
•
•

Het verlijmen van ProGold Overschilderbaar Vliesbehang en ProGold Diamond
Behangpapier: vlak vinyl, licht, uitgewerkt reliëf (VER), zwaar en nerveus.
Gevlokt papier, papierbehang met fluweel.
Draad op draad, met draad beplakt papier.
Gekleurd en bedrukt papier met vliesrug

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•

Klaar voor gebruik
Gemakkelijk te verwerken
Goed corrigeerbaar
Afstripbare verlijming

Kleur en glans

Transparant

Verpakking

Plastic emmer van 7kg.

Basisgegevens

Houdbaarheid

Verwerkingstemperatuur

+15°C en +20°C

Schilderen

na 24 uur

Definitieve hechting

24 à 48 u.

Verbruik

150 à 200 g/m²

Open tijd

15 à 20 min afhankelijk van hygrometrie en
ondergrond

Reinigingsmiddel voor niet uitgeharde lijm

water

Tegen vorst beschermen

Ja

Gedurende 12 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en
vorstvrije plaats.

Verbruik_progold

Ondergrondcondities

De ondergrond moet vlak, schoon, duurzaam, droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig,
ontvet, ontstoft en normaal poreus zijn.
De WTCB uitgave n° 194 “Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen”
beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te
respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid.
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ProGold. Werkt perfect. Altijd.

Technische Fiche	

ProGold
Vliesbehang lijm
Verwerkingscondities

Bedrukt papier en papier met “VLIESRUG”
• De muur gelijkmatig inlijmen met een rol met middellange vacht of met een behangborstel
over een oppervlakte die iets groter is dan deze van de behangrol. (Het behang inlijmen met
behulp van een inlijmapparaat is ook mogelijk.)
• Zorgvuldig de hoeken en de randen aan het plafond en de plinten inlijmen met een penseel.
• Breng het behang rechtstreeks aan op de gelijmde muur. Vervolgens zorgvuldig glad strijken
met een ProGold aandrukspatel of behangborstel.
• De banden zij aan zij aanbrengen.
• Na het aanbrengen de overtollige lijm verwijderen met een zuivere vochtige spons.
• Bij het overschilderen van het behang steeds 24 uren wachten alvorens de schilderwerken aan
te vatten.
Bedrukt behangpapier, vinylpapier en speciaal papier met “PAPIEREN RUG”
• Inlijmen op de traditionele manier op de achterkant (Het behang inlijmen met behulp van een
inlijmapparaat is ook mogelijk.) en de behangbaan daarna in portefeuille plooien zodat de
randen juist overlappen. (Een vroegtijdige opdroging van de randen kan hierdoor voorkomen
worden.)
• De behangbaan voldoende lang laten weken tot de maximale uitzetting in de breedte bereikt
is. (nameten !, de uitzetting kan sterk verschillen naargelang de kwaliteit van het behang)
• Zorgvuldig gladstrijken met een ProGold aandrukspatel of behangborstel van boven naar
beneden en van het centrum van de behangrol naar de randen.
• Uitzonderlijk van boven naar onder voor het draad op draad textiel.
• Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen met een zuivere vochtige spons (behalve in geval
van textielbehang).
• Nooit starten met verlijming vanaf een uitstekende hoek.
Bij toepassing op plafond
• voldoende lijm aanbrengen
• opletten voor het overschrijden van de open tijd
• Behang met gemoffelde rug : lijmverbruik aanpassen

Instructies voor
gebruik

Verfrol - Verfborstel
Aanbevolen verfrol : ProGold verfrol Vacht Compleet of ProGold verfrol Vestan
Aanbevolen Verfborstel: muurverfkwast
Verdunning : geen
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Vliesbehanglijm

PPG Coatings bvba/sprl ,Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31e-mail: info@progold.be, website : www.progold.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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