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SPU 570
De veiligste manier om houten 

vloeren te lijmen

TECHNISCHE 
INFORMATIE

 PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 Goede maatvastheid van 
grote houtformaten

 Zeer hoge scheervastheid
 Regelt het opstijgende 

restvocht
 Makkelijk uitstrijkbaar
 Zeer goede groefstand
 Harde lijm (ISO 17178)
 

 GESCHIKTE ONDERGRONDEN

 Geschuurde gietvloeren
 Beton C25/30 DIN 1045
 Calcium sulfaat (anhydriet) 

gietvloeren
 Houten ondervloeren 
 STAUF 

parketegaliseermiddelen
 Spaanplaat V100 (E1), 
 OSB-platen
 Cement dekvloeren
 

 KLEUR

 Lichtbruin

 VERBRUIK PER M²

 Ca. 1.000–1.500 g

 INLEGTIJD

 Ca. 30 min. bij 20 °C

 BELASTBAARHEID

  Na 24 uur

 HOUDBAARHEID

  12 maanden

 VERKRIJGBARE VERPAKKINGEN

  8 kg kunstof emmer
 18 kg kunstof emmer
 
 EMICODE

  EC 1 RPLUS

 GISCODE

  RS 10 oplosmiddelvrij

 DIBT-CERTIFICERINGSNR.

  Z-155.10-59
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ABSOLUUT 
ONSCHADELIJK
ZONDER ZACHTMAKENDE INGREDIËNTEN De oplosmid-

delvrije parketlijm SPU 570 bevat geen gevaarlijke materialen 

en sensibiliserende stoffen. Het levert een waardevolle bijdrage 

aan de hygiëne op de werkplek en de verlaging van uitstoot. 

GEEN KANS VOOR 
RESTVOCHT
VEILIGHEID De vochtremmende werking van de lijm wordt 

verkregen door een "dikkere" verlijming, die wordt aangebracht 

met een lijmkam nr. 12. 

Bescherming tegen 

schade door opstijgend 

restvocht

Directe hechting op 

cement dekvloeren tot 

4% CM en betonnen 

ondergronden tot 

6 GEW .-% vochtgehalte

Vochtremmend door 

dikkere verlijming

BLIJFT 
COMPACT
MAATVASTHEID De SPU 570 heeft vergelijkbare 

weerstandswaarden als een 2-componentenlijm. Met 

name geschikt voor zeer grote vloerplanken (10 : 1 en 

breder) in afmeting. Zo kan probleemlos gelijmd wor-

den wat voorheen alleen mogelijk was met 1K en 2K 

PU-lijmen met weerstand tegen afschuiving. Maar ook 

bij alle andere massieve of meerlaagse parketvloeren 

is de SPU 570 compromisloos bruikbaar. 

De juiste hoeveelheid elasticiteit garandeert een 

absoluut veilige verbinding met de ondergrond, zelfs 

bij verandering van het binnenklimaat. Bovendien is 

de SPU 570 zonder wisselwerkingen te gebruiken met 

alle STAUF parket verzegelingen/-lakken, gietvloeren 

of oude onderlagen. 

STAUF ACCESSOIRES
Lijmkam no.

3, 4, 5, 12, 14

Oplosmiddelvrij – 

GISCODE RS 10

Zeer lage emissies

Zonder herkenningstekens

Zonder zachtmakende 

ingrediënten

Isocyanaatvrij – 

zeer gebruiksvriendelijk


