
BIO.HOME natuurlijk Biohome label

A
AG 513  30 l.
AG 514  10 l.
AG 515    3 l.
AG 516    1 l.
AG 1100   0,25 l.

VOORLIJM (Vorleim) Aglaia

Bio Home, Britselaan – Zone Kamp C 12, 2260 Westerlo(Oosterwijk) www.biohome.be

Beschrijving
Volledig natuurlijke, watergedragen emulsie voor 
het gronden van sterk zuigende ondergronden, in 
het bijzonder gips.
Te verdunnen met minstens 2 delen water.
Reduceert het zuigvermogen en verstevigt de 
ondergrond, met behoud van de waterdampdoor-
laatbaarheid.
Volledig oplosmiddelvrij zonder synthetische 
bewaar- en andere middelen.

Toepassingsgebied
Binnen op zuigende kalk-, gips- en leempleister, op 
gipskarton of gipsvezelplaten, voor nabehandeling 
met Aglaia muurverven, natuurhars- of natuurvezel-
pleisters.
Ook toepasbaar als kleurloze transparante fixering 
van leempleister.

Verbruik
ongeveer 0,04 l. per laag per m²

Kleur
Nagenoeg kleurloos

Droogtijd
Bij normale kamertemperatuur en luchtvochtigheid, 
oppervlakkig droog na 2 uren. Na 12 uren verder 
overschilderbaar. Tijdens het drogen verluchten.

Technische eigenschappen
Aglaia Voorlijm is een waterverdunbaar, zuinig en 
alkalibestendig geconcentreerd voorstrijkmiddel. 
Nivelleert de zuiging van poreuze ondergronden en 
werkt verstevigend. Is bij correcte toepassing niet 
filmvormend, geen beperking van de 
dampdoorlaatbaarheid.
Sd-waarde (H2O):         <0,1 m
Dichtheid:                       1,03g/cm³
pH-waarde:                    8
dynamische viscositeit:  3.300 mPas

Samenstelling
Leidingwater, melkcaseïne, laklijnolie, oleïne, 
borax, damarhars, ricinusolie, kruidnagelolie als 
bewaarmiddel.

Ondergrond en voorbehandeling
De ondergrond moet droog zijn, schoon en vrij van 
alle stoffen die de hechting verminderen. Op nieuw 
pleisterwerk gevormde sinterhuid (glasachtig 
glanzend, waterdicht oppervlak) afschuren. Water-
randen en uitbloedingen droog afborstelen en 
nauwgezet met Aglaia Schellakisolering 
afschermen.
Beschadigingen en gebreken zorgvuldig repareren.
Stootvoegen van plaatmateriaal met voegband 
versterken, vlak plamuren en schuren.

Verwerking
Aglaia Voorlijm grondig oproeren en al roerend met 
2 delen water verdunnen. Uitsluitend aanbrengen 
op zuigende ondergrond. Gebruik een goede 
zachte blokkwast. De verdunde Voorlijm kan ook 
gespoten worden. Verzadig de ondergrond, maar 
neem overtollig product af door het met de kwast
zorgvuldig te verspreiden. Er mag zich geen film 
vormen. Verdun voor zwak of verschillend zuigende 
ondergrond de Voorlijmoplossing nogmaals met 2 
delen water.
Voor gladde, dichte ondergrond adviseren we 
Aglaia Hechtgrond.

Voor de kleurloos transparante fixatie van 
leempleister Aglaia Voorlijm met 3 tot 6 delen water 
verdunnen en zwak verzadigend aanbrengen.
De leem vooraf bevochtigen en matvochtig laten 
drogen. Overtollig product met de kwast 
verspreiden. Indien nodig de behandeling herhalen.
Testen op een proefvlak!

Het uitgebreid origineel technisch merkblad is in het Duits  
beschikbaar op www.aglaia.de

Reiniging:
Direct na gebruik werktuigen, gereedschap en
kleding reinigen met water en zeep.

Bewaren
Koel en vorstvrij in een luchtdichte verpakking. In 
onverdunde toestand ca. 12 maanden houdbaar.

Veiligheid en milieu
Gevarenklasse: niet van toepassing.
Productresten niet door de waterafvoer gieten en 
zoals ieder ander verfproduct buiten het bereik van 
kinderen houden. Verwijder productresten in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Breng lege verfverpakkingen naar het
inzamelpunt. In kleine hoeveelheden zijn 
productresten in principe composteerbaar. 
Europese afvalcode: 080199 Afval van verfverwerking.

Het is ons doel met dit productinformatieblad advies te
verstrekken gebaseerd op onze vaardigheden en
praktijkervaring. De instructies hierin gegeven, zijn op geen 
enkele wijze bindend en ontlasten de gebruiker niet van zijn of 
haar verantwoordelijkheid de geschiktheid van het product en de 
opbrengmethoden voor de specifiek te behandelen ondergrond 
zelf te testen.
Technische aanpassingen kunnen het gevolg zijn van
productontwikkeling. Bij het verschijnen van een nieuw of 
gereviseerd informatieblad, verliezen deze instructies
automatisch hun geldigheid. De richtlijnen zoals die staan 
opgetekend in hun huidige vorm in de EU veiligheids-
informatiebladen zijn bindend voor wat betreft classificatie 
volgens de regulering van milieugevaarlijke stoffen, verwijdering 
etc.


