Watervaste
bruislijm
met vezels
Een ideale oplossing voor elke vakman: een universele lijm die te gebruiken
is bij vele verschillende soorten ondergronden. En die zelfs te gebruiken is bij
materialen die niet perfect op elkaar aansluiten. Het bestaat de redactie van
Binnenwerk brengt het graag onder de aandacht.
Bison Professional brengt met PU –
Tix Fiber® een kwaliteitsproduct op
de markt dat voldoet aan de eisen
van de moderne, veeleisende vakman. Deze lijmspecialist hecht veel
waarde aan kwaliteitsproducten en
gebruiksgemak. De hoogwaardige
tixotrope bruislijm is namelijk ideaal voor materialen die niet perfect
op elkaar aansluiten. Speciale vezels
geven het product een ongeëvenaarde kracht waardoor verlijmingen met
deze lijm uitermate sterk zijn. En sterk
betekent betrouwbaar.

UNIVERSEEL
Bison Professional PU-Tix Fiber® is een
universele lijm. Naast de montage van
houtconstructies en het verbinden van
allerlei houtsoorten onderling, is deze lijm
tevens te gebruiken voor het verlijmen op
ondergronden zoals steen, beton, metaal
en verschillende kunststoffen. De lijm is
tevens zowel binnen als buiten te gebruiken en het resultaat is schuurbaar en
overschilderbaar.

TIXOTROOP
Door het tixotrope karakter is PU-Tix
Fiber®, dé oplossing voor verticale verlijmingen. Het product druipt niet, heeft een
snelle werking en vult op door schuimvorming. Daardoor is PU-Tix Fiber® ook
geschikt voor materialen die niet perfect
op elkaar passen.

WATER- EN
TEMPERATUURBESTEDING

flinke dosis water vormt geen enkel probleem. Sterker nog, de lijm is ontwikkeld
om regelmatig en langdurig blootgesteld
te worden aan alle weeromstandigheden.
Niet voor niets voldoet het product aan
de norm NEN-EN 204 in klasse D4 voor
watervast.

WONDER VEZELS
De vezels die in Bison Professional PU-Tix
Fiber® zitten, zijn polyamide vezels met
een lengte van ongeveer 1 millimeter.
Door die vezels heeft de lijm een betere
samenhang en een zeer snelle en goede
doorharding tot in de kern wat ze nóg sterker maakt.

KOMO-KEUR
PU-Tix Fiber® draagt het KOMO-certificaat:
lijmen voor niet-dragende toepassingen. ❚
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Vezelversterkt
Zeer sterk
Zeer snel
KOMO-keur
Watervast (D4)
Beperkt vullend; bruist licht op
Goed standvermogen; druipt niet
Oplosmiddelvrij
Weersbestendig
Temperatuurbestendig van -20°C
tot +125°C
Overschilderbaar
Schuurbaar
Tixotroop

Temperaturen van -20 tot +125 ° C kan
PU-Tix Fiber® met gemak aan. Ook een
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