
Technische gegevens
Basis: Polychlooropreen oplossing
met kleefversterkende toeslagen
Kleur: licht beige
Soortelijk gewicht (dichtheid):
0,87 kg/l
Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
Verwerkingstemperatuur:
niet onder + 10 °C vloertemperatuur
Materiaalverbruik: beide kanten met
roller/kwast/vertanding TKB A1 of
gladde spatel 200 - 300 g/m2

Afluchttijd: ca. 15 min.
Inlegtijd: ca. 50 min.
Eindvastheid direkt

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn on-
derhevig aan wisselende omgevings-
temperaturen en onderscheiden zich
naar zuigkracht van ondergrond en ge-
reedschap.

Producteigenschappen
voor binnen
geschikt voor contactverlijming
gering verbruik
oplosmiddelhoudend
gebruiksklaar
verlijmde bekledingen kunnen direct
belast worden
korte droogtijd
makkelijk te verwerken
ook op niet zuigende ondergronden
hoge kleefkrachtontwikkeling

Toepassingsgebied
SCHÖNOX N 640 is geschikt voor het ver-
lijmen volgens contactmethode van:
starre wandbekledingen
plinten, profielen en PVC-trappen
hout, fineer, metaal en leer

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.
Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.
Om voor te strijken SCHÖNOX N 640
met SCHÖNOX VU in de mengverhou-
ding 1:1 mengen(zie PDB 7.31)
Let op technische productinformaties
van de bekledingsfabrikant betref-
fende bekledingsspecifieke eisen aan
de ondergrond.
De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX N 640 is een oplosmiddel-
houdende contact lijm en wordt vóór
gebruik doorgeroerd.
Bekledingen, welke met SCHÖNOX N
640 verlijmd worden, dienen geklima-
tiseerd, spanningsvrij en vlak te zijn.
De lijm met een roller/kwast, gladde
of fijnvertande lijmkam gelijkmatig op

beide lijmvlakken aanbrengen. Plas-
vorming vermijden. (Lijmophopingen
voorkomen)
De juiste hoeveelheid te gebruiken lijm
is afhankelijk van de bekledingsrug-
zijde. Let op een voldoende rugzijdebe-
dekking.
Na de afluchttijd de droge lijmvlakken
tegen elkaar drukken.
De lijm kan reeds 24 uur voor het verlij-
men op de bekledingsrugzijde worden
opgebracht. De ondergrond wordt di-
rect voor het verlijmen voorgestreken.
Na het inleggen de bekleding grondig
aanwrijven resp. aanwalsen.
De hechtkracht is afhankelijk van
aandrukkracht.
Naden eerst na minimaal 24 uur
aaneenlassen.
Tijdens de verwerking en tot ca. 3
dagen na de verlijming beschermen te-
gen directe zonnenbelasting.
Een directe verlijming op oude
lijmresten kan tot wisselwerkingen
en daardoor tot onaangename geur-
ontwikkeling leiden.

Verpakking
6,0 kg blik
0,65 kg blik

Opslag
SCHÖNOX N 640 koel, droog en vorst-
vrij bewaren.
Gedurende 6 maanden houdbaar
(in ongeopende verpakking).
Aangebroken verpakking direct weer
sluiten en zo mogelijk op korte termijn
verbruiken.

Milieu
Verpakking volledig leeg volgens de
geldende voorschriften afvoeren.
Voor het afvoeren van productresten,
waswater en verpakking met product-
resten, s.v.p. de plaatselijk geldende
voorschriften in acht nemen.
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Oplosmiddelhoudende contactlijm
geschikt voor het verlijmen volgens de contactmethode van plinten en profielen uit PVC, rubber, textiel en verschillende andere
materialen.
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De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-

voorschriften moeten in acht genomen worden. De

erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn

van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke

kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaan-

wijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische

ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen

zonder borg voor de eigenschappen, daar wij

geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden,

werkuitvoering en verwerking hebben. Met de

uitgave van dit productdatablad vervallen alle

voorgaande.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

http://www.schoenox.nl

QUA L ITÄ T S M A N A G E M E NTSYSTEM
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DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Het SCHÖNOX managementsysteem is volgens ISO

9001 en 14001 door het DQS gecertificeerd.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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GISCODE
S1 - sterk oplosmiddelhoudende
lijmen, aromaten- en methanolvrij

Gevarenidentificatie
Vlam (GHS 02)
Uitroepteken (GHS 07)
Milieu (GHS 09)
Trefwoord: gevaar

Bestanddelen
bevat koolwaterstoffen C6-C7, n-
alkanen, isoalkanen, cycloalkenen,
<5% n-hexaan

Bijzondere gevaren
H 225 Licht ontvlambare vloeistof en
damp.
H 315 Veroorzaakt huidirritatie.
H 319 Veroorzaakt ernstige oogirrita-
tie.
H 336 Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken.
H 411 Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P 102 Buiten het bereik van kinderen
houden.
P 210 verwijderd houden van hete op-
pervlakken, vonken, open vuur en an-
dere ontstekingsbronnen. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
P 261 Inademing van
stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden.
P 280 Beschermende handschoe-
nen/beschermende kleding/oog-
bescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P 273 Voorkom lozing in het milieu.
P 370 + P 378 bij brand: droog
zand, bluspoeder of alcoholbestendig
schuim om te blussen gebruiken.

Advies
Product uitsluitend geschikt voor
deskundige professionele verbrui-
kers. Bij onjuiste verwerking bestaat
ontploffings- en dus levensgevaar.
Het product is licht ontvlambaar en
het lucht-gas-mengsel kan ontploffen.
Volgens de veiligheidsaanbevelingen

moet daarom tijdens de verwerking
voor goede ventilatie worden gezorgd.
Bij verwerking op grote oppervlak-
tes en voor zover derden met de
plaats waar gewerkt wordt in contact
kunnen komen, op voldoende af-
stand waarschuwingsborden “pas op,
ontploffings- /brandgevaar! Betreden
met open vuur, roken en het gebruik
van ontstekingsbronnen is streng
verboden!” plaatsen.
Langdurig inademen kan schadelijk
zijn voor de gezondheid. Let op het
merkblad van de “Berufsgenossen-
schaft” en het veiligheidsdatablad.
Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX
CLEAN reinigen.
Let op advies van de bekledingsfabri-
kant. In geval van twijfel raden wij een
proefverlijming aan.
Het BEB-(Bundesverband Estrich und
Belag) merkblad betr. "Beurteilen und
Vorbereiten von Untergründen; Ver-
legen von elastischen und textilen
Bodenbelägen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster;
Beheizte und unbeheizte Fußboden-
konstruktionen" moet in acht worden
genomen.
Vóór het gebruik van SCHÖNOX N
640 moet getest worden of alterna-
tief een minder gevaarlijke oplosmid-
delvrije SCHÖNOX-dispersielijm toege-
past kan worden. Het resultaat van
de doorgevoerde gevarenbeoordeling
moet schriftelijk worden vastgelegd.
Let op de "Technischen Regeln für Ge-
fahrstoffe TRGS 610) en de Gefahrstoff-
verordnung.


