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INFORMATIE      

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande 

productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op 

uitgevoerde testen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe of vreemde 

materialen, verschillende werkwijzen en andere door de producent niet te 

beïnvloeden factoren, kan Van Raaij Bouwspecials BV geen aansprakelijkheid 

aanvaarden. Raadpleeg de website voor het actuele productblad. Bij twijfel moet 

u contact opnemen met Van Raaij Bouwspecials BV. 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Van Raaij Bouwspecials BV  

Anthonie Fokkerstraat  87  

3772 MP - Barneveld   

+31 342 – 760 200 

info@vanraaijbouwspecials.nl  

www.vanraaijbouwspecials.nl 

 

ALGEMEEN 

• Waterverdunbare lijm voor vloerplaten 

• Voor vlakverlijmingen van magnesium vloerplaten. 

• Waterbestendig 

• Aanbrengen met doseertuit, kwast 

• Arbo technisch zeer gebruiksvriendelijk want bevat geen 

oplosmiddelen en geen isocyanaten zoals in bruislijmen 

• Verdunbaar en dus eenvoudig reinigbaar met water 

• Milieubesparend door de verpakking die is afgestemd op 

het verbruik en de toepassing 

• Kostenbesparend omdat het restant in de bus niet indikt 

en niet snel uithardt 

 

PRODUCT 

Oplosmiddelvrije waterverdunbare en waterbestendige 

gebruiksklare vloerplatenlijm met korte afbindtijd en snelle 

krachtopbouw. Voor interieur toepassingen. 

 

TOEPASSING 

ECOCOLL is ontwikkeld voor vlakverbindingen van 

vloerplaten. 

 

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN 

Bindmiddel  : mengsel van polymeren 

Gehalte vrije formaldehyde  : <10mg/kg (ppm) 

Vaste stofgehalte   : 50±2% 

Soortelijk gewicht (20°C)  : 1,07 g/cm³ 

Viscositeit   : 12-13 Pa.s  

pH waarde (25°C)   : 3-3,5 

Min. verwerkingstemperatuur : 5-7°C  

Kleur nat    : wit 

Kleur droog   : transparant 

Geur    : licht zuur 

Aantal componenten  : 1 

Temperatuurbestendigheid  : -10°C tot +85°C 

Open tijd    : 150 gr/m² max. 7 minuten 

Verbruik    : 100 - 200 g/m² 

Afschuifsterkte   : 18 N/mm2, 180 kg/cm² 

 

 

VERWERKING   

Beide zijden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm 

gelijkmatig 1-zijdig aanbrengen uit de doseertuit die 

afgesneden kan worden in de gewenste diameter, indien 

nodig verdelen met een kwast. De lijm ruim aanbrengen 

omdat de andere helft van de liplas ook poreus is en dus ook 

veel lijm absorbeert. Liplasverbindingen na aanbrengen van 

de lijm zo snel mogelijk sluiten en indien mogelijk de platen 

onderling of aan de ondergrond fixeren of na verlijmen de 

vloer enkele uren niet meer belopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINIGEN GEREEDSCHAP EN SMETTEN 

Natte lijmresten verwijderen met water en een natte doek, 

uitgeharde lijmresten moeten mechanisch verwijderd worden. 

De lijm kan, indien nodig, met maximaal 5% water verdund 

worden. 

 

VEILIGHEIDSBALD (MSDS) 

Voor meer informatie met betrekking tot samenstelling, 

veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 

persoonlijke bescherming, etc. verwijzen wij naar het 

veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit 

product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente 

document. U kunt het ook bij Van Raaij Bouwspecials BV 

opvragen. 

 

HOUDBAARHEID 

Koel en droog opslaan en niet aan direct zonlicht blootstellen. 

In ongeopende verpakking is ECOCOLL 12 maanden 

houdbaar. ECOCOLL in een geopende verpakking is 3 

maanden houdbaar afhankelijk van de opslagtemperatuur. 

Voor informatie over de opslag en houdbaarheidsdatum zie 

de verpakking. 


