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Product
Simson Hoveniers PU Steenlijm is een krachtige 1-component polyurethaanlijm.

Toepassingen
Simson Hoveniers PU Steenlijm is speciaal voor de verlijming van betonsteen en natuursteen in de 
tuin. Simson Hoveniers PU Steenlijm wordt gebruikt als vervanging van mortel voor het bouwen van 
o.a. tuinmuren en stenen bloembakken. Simson Hoveniers PU Steenlijm hecht aan alle gebruikelijke 
bouwmaterialen.

Eigenschappen
• Eenvoudig te verwerken met doseerpistool
• Tijdsbesparende verwerking
• Sterke verbinding na korte droogtijd
• Goede hechting op diverse ondergronden
• Goede waterbestendigheid
• Reageert d.m.v. luchtvochtigheid

Werkvoorbereiding
De ondergronden moeten stabiel, schoon en stof- en vetvrij zijn. Losse deeltjes verwijderen en direct 
voor de verwerking poreuze ondergronden (licht) met water bevochtigen. Niet-poreuze oppervlakken 
moeten droog blijven. Te verlijmen stenen mogen (licht) vochtig zijn echter niet geheel nat(!). Indien 
de stenen te nat zijn zal er geen/traag hechtingsproces optreden. De ideale verwerkingstemperatuur 
is ongeveer + 20 graden °C. Te koude blikken voorzichtig in lauw water opwarmen. Nooit boven de 
50 °C verwarmen, anders kan de bus barsten. Voordat de bus op het PU pistool wordt geschroefd ca. 
20x goed schudden. Daarna de beschermkap van de bus verwijderen en met het schroefdraad naar 
beneden op de pistool schroeven. De bus daarbij niet scheef inzetten of te vast aandraaien.

Verwerking
De instructies op het blik in acht nemen. De vrijkomende lijm kan exact worden geregeld door de instel-
schroef achter op het pistool. Breng voldoende lijm aan op de ondergrond om een stabiele constructie te 
garanderen. Breng het volgende te verlijmen onderdeel binnen korte tijd aan om voortijdige uitharding 
en daardoor vermindering van hechting te voorkomen.

Reiniging:
Voordat u de Simson Hoveniers PU Steenlijm vervangt de bus volledig leegspuiten. Verse lijmresten 
kunnen verwijderd worden met Simson Hoveniers PU Reiniger. Reeds uitgeharde lijmresten dienen me-
chanisch verwijderd te worden. Voor het reinigen van het pistool adviseren wij Simson Hoveniers PU 
Reiniger. Bus na gebruik niet doorboren of verbranden.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. 
Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.  
Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de  
omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken.  
Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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Technische kenmerken
Open tijd:  ca. 5 minuten (bij +20 °C)
Uitharding bij +20 °C:  2-4 uur, volledig na 24 uur
Treksterkte:  ca. 10 N/mm²
Verwerkingstemperatuur:  +5 tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid:  -40 tot +80 °C (kortstondig tot +100 °C)

Kleur Verpakking Artikelnummer
Crème bus 800 ml 30602566
Crème bus 500 ml 30604545

Opslag en stabiliteit
Houdbaarheid: 12 maanden
De ideale opslagtemperatuur is tussen +10 en +20 °C. De blikken staand opslaan. Tegen vorst en 
hitte beschermen.

Veiligheidsvoorschriften
Zie veiligheidsblad Simson Hoveniers PU Steenlijm.
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