
voor elk type vlakverlijming  
de best passende contactlijm

Contactlijmen



  1052 Universal      

Verspuitbare contactlijm

• Voor het vlakverlijmen van alle laminaten 
(HPL), fineer, kunststofplaten, metaal, 
aluminium, …

• Verlijmen van kurk, leder, textiel
• Roze of transparant
• Gebruiksklaar, op spuitviscositeit
• Aromaten vrij (geen tolueen, xyleen, …)

20 L · 200 L

5 - 10 min tot 1 u tot +100°C 150 - 200

ml/m²

  199 AquaContact

Watergedragen contactlijm

• Speciaal ontwikkeld voor toepassingen 
waarbij solventvrij gewerkt moet worden en 
geurhinder niet toegelaten is (rusthuizen, 
ziekenhuizen, kantoren, openbare instel
lingen, …)

• Voor het vlakverlijmen van houten en  
gestratifieerde platen (HPL), fineer, leder, 
kurk, polystyreen, …

• Goede temperatuurbestendigheid

5 L

± 25 min tot 2 u tot +105°C ± 100

ml/m²

KLASSIEKE SPUITLIJM

• Specifiek voor bovenbeker, 
drukinstallatie of pomp

• Contactlijmen aan te brengen  
met spuitpistool 

• Gebruiksklaar, op spuit viscositeit

 152 Universal

Universele vloeibare contactlijm

• Voor het vlakverlijmen van vele materialen 
• Universeel inzetbaar
• Ideaal voor het verlijmen van houten en 

gestratifieerde bekledingsplaten (HPL), 
metaal, rubber, kurk, hard PVC, leder, …

• Goed uitsmeerbaar, ideaal voor kanten
verlijming

• Vloeit mooi uit
• Aromaten vrij (geen tolueen, xyleen, …)

0,75 L · 2,5 L · 5 L · 20 L · 200 L

ml/m²

± 10 min tot 1 u min. +70°C 200-250

CONTACTLIJM

• Voor het verlijmen van materialen 
die direct vast, belast en/of bewerkt 
moeten kunnen worden

• Voor vlakverlijming van 2 vlakke goed 
passende delen

• Ideaal voor 2 nietzuigende 
plaatmaterialen

• Respecteer steeds afdamptijd en 
opentijd

• Stevig aanrollen, aankloppen (persen 
of klemmen is niet noodzakelijk)

  155 ClearFix

Zachte vloeibare contactlijm

• Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen 
en transparante toepassingen op o.a. glas, 
…

• Geschikt voor het water en weerbestendig 
verlijmen van baches en zeilen in zacht PVC

• Geen zichtbare lijmnaad
• Zeer hoge temperatuursbestendigheid 

0,75 L

± 10 min tot 20 min min. +120°C 200-250

ml/m²

              160 Recta-Tix gel

Tixotrope contactlijm

• Ideaal voor verticale toepassingen, wand en 
plafond

• Voor het (vlak)verlijmen van gestratifieerde 
bekledingsplaten (HPL), kunststofplaten, 
hout, metaal, kurk, textiel, …

• Druipt niet af
• Verwerkbaar met lijmkam
• Trekt geen draden
• Tolueen vrij

0,75 L · 5 L

± 10 min tot 25 min min. +70°C 200-250

ml/m²

  300 Polystyreen

Zachte vloeibare contactlijm

• Dé oplossing voor het verlijmen van delicate 
materialen zoals polystyreen  
(PS, EPS, XPS, Styrofoam®, Frigolit®,  
Jackodur®, …)

• Ook voor het verlijmen van kunststoffen en 
rubbers, niet agressief

• Eenvoudig verwerkbaar
• Beperkte temperatuurbestendigheid

0,75 L · 200 L

± 10 min tot 1 u min. +50°C 250-330

ml/m²



• Standalone systemen
• Contactlijmen in drukvat/canister of in 

spuitbussen/aerosols om te verspuiten
• Geen elektriciteit of perslucht
• Overal gemakkelijk inzetbaar
•  Minimaal onderhoud
•  Starten & stoppen zonder 

productverlies
•  Geen methyleenchloride/

dichloromethaan

  BasicSpray

Universele fijne spuitlijm

• Fijne webspray
• Textiel: vilt, tapijt, stof, ...
• Kantenband (HPL, …)
• Laminaat en fineer op (sterk) poreuze  

ondergronden, HPL vanaf 1 mm

139 · aerosol · 500 ML 
1039 · canister · 22,1 L

159 · aerosol · 500 ML 
1059 · canister · 22,1 L

3-5 min tot 45 min tot +90°C min. 100

ml/m²

  PowerSpray

De krachtigste spuitlijm

• Dikke webspray
• Extreem hoge aanvangshechting
• Verdubbelen van poreus plaatmateriaal
• Plaatmateriaal, laminaat en fineer,  

zelfs onder spanning (buigwerk)

2-5 min tot 45 min tot +90°C min. 100

ml/m²

 NeoSpray   AluSpray  TurboSpray

De fijnste spuitlijm

• Ultra fijn druppelspuitbeeld
• Alle HPL laminaat en fineer, zelfs ≤ 0,8mm, 

hoogglans en mat
• Ook ideaal voor verdubbelen melamine platen
• Zonder zichtbare lijmstructuur
• Postformable

De duurzame spuitlijm

• Fijne webspray
• Metalen plaatmateriaal
• Harde kunststofplaten
• Verdubbelen van nietporeus  

plaatmateriaal

De snelste spuitlijm

• Snelle webspray
• De snelheid van DCM* zonder de  

gezondheidsrisico’s van DCM*
• Kantenband, laminaat, fineer
• Flexibele materialen

1049 · canister · 22,1 L 1079 · canister · 22,1 L

2-5 min 2-5 min0-2 min tot 450 min tot 45 mintot 60 min tot +115°C tot +115°Ctot +90°C min. 90 min. 100min. 100

ml/m² ml/m²ml/m²

START SPRAY 169 · aerosol · 500 ML 
1069 · canister · 22,1 L

ErgoGrip Pistool

Cleaning Adaptor

Materiaalslang Lijmkam Mini Lijmkam A4

ACCESSOIRES

Ecogrip Pistool Aandrukrollen
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  Citrus Cleaner   Dissol  Cleaner

Natuurlijk oplosmiddel

• Verwijdert vuil en lijmresten
• Geen ontvetter of reiniger voor het lijmen
• Ook voor vele gevoelige materialen zoals  

HPL laminaat, ABS, vernis, glas, poederlak,  
de meeste kunststoffen

• Ideaal voor het verwijderen van lijmoverspay

Synthetisch oplosmiddel

• Verwijdert vuil en lijmresten
• Ontvetter en reiniger voor het lijmen
• Niet voor gevoelige materialen
• Onderhoud van het Rectavit spuitlijmsysteem 
• Samen met Cleaning Adaptor, uniek systeem 

voor het reinigen van pistolen en slangen

ml/m²

500 ML 500 ML

Afdamptijd Lijmkwast

Opentijd Lijmkam, type A4

Goed aandrukken  
of aanrollen 

Lijmrol,  
lijmrol met reservoir

Temperatuur
bestendigheid

Spuitpistool

Verbruik Aërosol

CLEANER SPRAYS


