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Beschrijving

De parketlijm CP0 is een silanische eencomponentlijm, klaar voor gebruik, elastisch, zonder solventen of stoffen 
die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu, en geschikt voor de plaatsing van elk type parket. Het pro-
duct onderscheidt zich door zijn lage impact op het milieu.

Toepassing

Voor plaatsing door volledig verlijming van parket met twee of drie lagen, in smalle of brede stroken, mozaïekpar-
ket, industrieel parket of gelaagd parket op vloeren van cement of chape met of zonder vloerverwarming, voor 
afwerking, op anhydriet, op reeds aanwezige houten vloerbekleding, op marmer of marmeren tegels.

Voordelen
• Door de beperkte impact op het milieu is dit het ideale product voor consumenten die aandacht hebben 

voor verontreiniging binnenshuis en ecologie, voor de plaatsing van bioparket, in combinatie met biodra-
gers, voor bioconstructie en voor vloerders die zorg dragen voor hun gezondheid.

• Bevat geen isocyanaten, bevat geen methanol of schadelijke VOS; bevat geen tin of andere zware meta-
len; bevat geen stoffen die toxisch, schadelijk of gevaarlijk zijn voor het milieu; bevat geen solventen, ftalaten 
of amine.

• Gegarandeerd geurloos (EC1 plus)

• Geen markering met gevarensymbolen of «R-zinnen» voor risico’s of waarschuwingen.

• Klaar voor gebruik, hoeft niet te worden gemengd.

• Gemakkelijk te spreiden met een spatel door de lage viscositeit en hoge vloeibaarheidsgraad.

• Korte wachttijd, verhardt snel na het aanbrengen.

• Geen uitzetting of krimp bij de polymerisatie, ideaal voor een vlakke en regelmatige plaatsing van planken 
en latten.

• Ondersteunt de beweging van het hout dankzij de blijvende elasticiteit.

• Maakt geen vlekken op het parket.

• Gemakkelijk te verwijderen van de handen (bij toevallig contact).

PARKETLIJM CP0
Lijm voor houten vloerbekleding
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Technische voordelen

• Het brede hechtingsspectrum zorgt voor een goede verlijming op oudere vloerbekleding.
• Beperkt het geluid van stappen door de geluidsabsorberende eigenschappen.
• Ideaal voor plaatsing op verwarmde vloeren.

Informatie over de kleur

Om de impact op het milieu nog te verminderen bevat de parketlijm CP0 ook geen kleurstoffen. De ivoorkleur is 
afkomstig van de natuurlijke bestanddelen van de lijm. Door de wisselvallige kleur van de bestanddelen is het dus 
mogelijk dat er een licht kleurverschil is tussen verschillende partijen van de CP0-parketlijm.

Verwijdering

Grote hoeveelheden moeten worden verwijderd als speciaal niet gevaarlijk afval.

Recyclage van de verpakking

De kartonnen verpakking is recycleerbaar.  
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Technische kenmerken

Uitzicht Thixotropische crème

Kleur Ivoor (variërende tint)

Chemische aard Gesilyleerd polymeer

Type verharding Verharding door water

Hardheid Shore A
(23°C en 50% r.v.; DIN 53505)

52

Soortelijk gewicht  [g/ml] 1.7 ± 0,02

Opperlaagvorming [min]
(23°C en 50% r.v.)

110-130

Maximale belasting  [N/mm2]
(ISO 37 DIN 53504)

≥ 2.4

Hechtkracht [N/mm2]
(hout/hout DIN 14293)

≥ 2.2

Hechtkracht [N/mm2]
(hout/cement DIN 14293)

≥ 1.8

Kruip [mm]
(DIN EN 1902)

0

Verwerkingstemperatuur [°C] Van +5 tot +40

Verwerkingstijd [minuten]
(23°C en 50% r.v.)

30

Beloopbaar na  [uren]
(23°C en 50% r.v.)

4

Bewoonbaar na  [uren]
(23°C en 50% r.v.)

16

Schuren na  [dagen]
(23°C en 50% r.v.)

1

Werkingstemperatuur [°C] Van –10 tot +60

Temperatuurweerstand [°C] -40/+90, voor een korte periode tot 120 
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Verwerking

Voorbereiding van de onderlaag
Volgens de regels van het vak moet parket op een schone, stevige, vaste, compacte, stofvrije ondergrond zon-
der vet, olie, lak enz. worden geplaatst.

Deklaag van cement of beton
De ondergrond moet voldoende droog zijn en worden geïsoleerd door een laag met een aangepaste 
waarde die stijgt aan de basis van de omringende muren. Indien nodig moet het cement worden ges-
chuurd (stof verwijderen met een stofzuiger).

Anhydriet-deklaag
Na het schuren zorgvuldig het stof verwijderen met een stofzuiger.

Reeds aanwezige keramische of marmeren vloerbekleding
Controleer of het oppervlak vrij is van olie- of vethoudende stoffen of resten van schoonmaakproducten 
met zuren of basen. Als het vloeroppervlak geschikt werd bevonden, moet het zorgvuldig schoongemaakt 
en gedroogd worden. Het is aanbevolen om de hechtingsgraad te testen op de reeds aanwezige vloer-
bekleding.

Reeds aanwezige houten vloerbekleding
Controleer de hechting van de vloerbekleding op de ondergrond en schuur het hout om de bovenlaag 
van lak of was te verwijderen. Stofzuig de vloer zorgvuldig.

Verwerkingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C. De optimale temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C.
Luchtvochtigheid

Aanbrengen bij een luchtvochtigheid tussen 40 en 80%.
Vochtigheid van de ondergrond

Cement  Maximaal 2% (1,7% voor deklagen van cement met vloerverwarming), gemeten   
   met een hygrometer met carbuur.
Anhydriet-deklaag Maximaal 0,5%  

Aanbrengen
Na opening van de houder gelijkmatig over het oppervlak aanbrengen en verdelen met een getande spatel. 
Leg het hout binnen maximaal 30 minuten in het lijmbed. Na opening van de houder moet het product hoe dan 
ook binnen een relatief korte tijd worden gebruikt. Het product mag niet worden verdund.

Verbruik
0,8 tot 1,3 kg/m2 volgens de structuur van de ondergrond. 
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Het parket plaatsen

Plaatsing
Het parket moet voorbereid en verpakt zijn volgens de normen van de sector. Plaats de houten elementen en 
druk ze stevig aan om een goed contact te verkrijgen tussen het hout en de lijm. Laat een uitzetrand van onge-
veer 1 cm tussen het parket en de muur.

Het pas gelegde parket schoonmaken

Niet-verharde lijm
Verwijder de lijm voorzichtig met een schone doek, watten of soepel papier. Als het oppervlak dof blijft, licht 
deppen met een schone doek of watten bevochtigd met alcohol. Test altijd eerst de compatibiliteit met het 
oppervlak van het parket op een ongebruikt element om blijvende doffe plekken te vermijden.

Verharde lijm
Verwijder de lijm voorzichtig met uw nagel of een stukje hard plastic. Gebruik geen messen of metalen 
voorwerpen met scherpe hoeken. Als het oppervlak dof is, dep het licht met een schone doek of watten 
bevochtigd met alcohol. Test altijd eerst de compatibiliteit met het oppervlak van het parket op een 
ongebruikt element om blijvende doffe plekken te vermijden.

Gereedschap schoonmaken

Als het product nog niet verhard is, kan het worden verwijderd met behulp van een spatel en papier of een doek, 
of zelfs nog praktischer, op mechanische wijze na verharding. Aangezien de lijm ongevaarlijk is, kunnen schoon-
maakresten samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd.

Individuele veiligheidsmaatregelen

Vermijd contact met de huid, draag handschoenen in latex, rubber of polyethyleen. Het product stoot 1% gewicht 
ethylalcohol uit. De hoeveelheid die (ook in kleine ruimten) uitgestoten wordt in de lucht tijdens het aanbrengen 
is niet gevaarlijk voor de gezondheid en heeft een verwaarloosbare impact op het menselijke metabolisme. Het 
is echter aanbevolen om de ruimte te verluchten tijdens gebruik van het product.
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Verpakking

Verpakt in zak van 6 kg.

Opslag

De parketlijm CP0 kan 12 maanden worden bewaard in de oorspronkelijke (gesloten) verpakking bij 10 - 25°C, 
op een koele, droge plaats. Bij langdurige opslag mag de opslagtemperatuur niet hoger zijn dan 25°C. Bewaar 
het product niet op vochtige plaatsen, in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.

Waarschuwingen

De gegevens van dit productinformatieblad zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring. 
Door de verscheidenheid aan materialen op de markt en het feit dat we geen controle hebben over de ve-
rwerkingsvoorwaarden, vormen die gegevens geen garantie. Matgreen garandeert echter de bestendigheid 
van de kwaliteit van het product. Matgreen behoudt zich tevens het recht voor om de productinformatie bij 
te werken volgens noodzaak. We verzoeken onze klanten om na te gaan of ze wel degelijk over de meest 
recente versie van het productinformatieblad beschikken.

RAADPLEEG ALTIJD HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR U HET PRODUCT GEBRUIKT.
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