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Productomschrijving
BD88 is een twee componenten polyurethaanlijm zonder 
epoxymodificatie. Volledig water- en organisch 
oplosmiddelvrij. BD88 is geschikt voor het verlijmen van 
iedere houtsoort in elke maat.

Tools
Voor het verwerken van BD88 raden wij aan gebruik te 
maken van lijmkam nr. 5.

Verwerking
Volgens voorschriften moet de ondergrond droog, vrij 
van scheuren, egaal en volledig schoon zijn van 
elementen die de aanhechting kunnen belemmeren.

Meng als eerst de twee componenten zeer goed door 
elkaar. 
Verdeel BD88 na het mengen van de twee 
componenten gelijkmatig met een getande lijmkam 
(nr.5) over een schone ondergrond. Zorg dat de houten 
vloerdelen goed tegen elkaar aan liggen en klop ze 
voorzichtig vast zodat ze goed over het gehele 
oppervlak vastgelijmd zijn.
Het gebruik van BD88 op niet absorberende 
ondergronden (marmer, keramiek etc.) wordt niet 
aangeraden. Na 3 - 4 dagen kan er worden geschuurd, 
afhankelijk van de atmosfeer en de hygrometische 
condities van het parket.
Perfecte aanhechting aan de ondergrond is verzekerd 
indien minimaal 65% van elk houtelement in direct 
contact met de lijm is.

Producteigenschappen
Mengverhouding : 
Dekking : 
Max. Open tijd :  
Uitharding :  
Kleur :   
Houdbaarheid :   
Verpakking :  

9 : 1
1200 - 1800 g/m²
2 uur
48-72 uur
eiken, walnoot
1 jaar
9 kg (A) + 1 kg (B)

Restvochtgehalte van de ondergrond
2,0% max. bij betonnen ondergrond
1,7% max. bij betonnen ondergrond met vloerverwarming
0,5% max. bij anhydriet ondergrond
0,2% max. bij anhydriet ondergrond met vloerverwarming

Waarschuwingen
Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +25°C. Na 36 
- 48 uur kan de vloer geschuurd worden Bij 65%
luchtvochtigheid en 20°C).

Vorstvrij bewaren. Ongeopende verpakking is 1 jaar 
houdbaar na productiedatum.

Deze informatie is gebaseerd op onze beste kennis en 
technische ervaringen. Zij is van algemene aard en is 
voor ons bedrijf op geen enkele manier bindend. In elk 
individueel geval moet de gebruiker een praktische test 
verrichten en is hij volledig zelf verantwoordelijk voor het 
eindresultaat.

Veiligheidsadviezen
Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid 
veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in 
het water levende organismen. Kan in het aquatisch 
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag 
geschikte handschoenen. In geval van een ongeluk of als 
u zich niet goed voelt, vraag onmiddellijk medisch advies.
Laat indien mogelijk het etiket zien. In geval van een
ongeval bij inademing, zorg voor frisse lucht en houdt
slachtoffer rustig.




