LIJMEN
& KITTEN
Gebruikersgids

P R O F E S S I O N A L

TEC7 maakt het gemakkelijk
Heb je ooit al eens staan twijfelen welke lijm of kit je
uit het schap zou moeten nemen? Dat is niet nodig.
Het beperkte TEC7-assortiment heeft een oplossing
voor bijna elk lijm- of afdichtingsvraagstuk.
In deze gids leren we je welke lijm of afdichtingskit het
meest geschikt is voor jouw toepassing. En we leren je
die perfect gebruiken!

VRAGEN?
info@tec7.be
facebook.com/Tec7.Belgium
014 85 97 37
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TIPS VOOR EEN PERFECTE
VOORBEREIDING

PRO TIP
Voorbereiding is het halve werk!
Verlijmingen, afdichtingen en montages vragen om
een perfecte verbinding met de ondergrond, maar
dat kan alleen als die perfect zuiver is! Let dus niet
enkel op grove stofdeeltjes, maar zeker ook op minder
zichtbare vervuiling…
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1. Verwijder losse deeltjes
Een borstel, stofzuiger en licht vochtige poetsdoek
zijn de eerste hulpmiddelen. Het is erg vervelend
als losliggende deeltjes in je kit terechtkomen en
een mooie afwerking in de weg staan.

2. Is je ondergrond sterk genoeg?
Soms is de ondergrond poederig of breekbaar. Denk
aan oude baksteen, gips of zandsteen. Dan helpt
een versteviger als TEC7 Fixprimer. Die dringt diep
in de ondergrond en hardt snel uit.

3. Perfect ontvetten
Onzichtbare vet-, was- of olielagen zijn een van dé
oorzaken van loskomende kit of lijm. Daarom is het
belangrijk om altijd te ontvetten voor je gaat lijmen
of kitten! Multiclean is een goede allround ontvetter
die je veilig gebruikt op elke ondergrond. TEC7
Cleaner is sterk op chemische vervuiling, zoals vet/
olie.

4. Extreem moeilijke ondergrond?
Sommige kunststoffen, houtsoorten en poederlakken
zijn erg moeilijk (of zelfs onmogelijk) te verlijmen.
Met PT7, de transparante primer, verhoog je de
hechting op de meeste van die lastige ondergronden.
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LIJMEN / MONTEREN / AFDICHTEN

TEC7

TRANS

350%

400%

Doorharding

6mm / 24h

4mm / 24h

Treksterkte

28kg / cm²

22kg/cm²

-30°C / +95°C

-30°C / +95°C

EIGENSCHAPPEN
Rek

Temp. bestendigheid

TOEPASSINGEN
Plastische verlijming
Ruwbouwmaterialen
Meubelhout
Metaal
(staal, alu, koper,..)
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TIPS VOOR EEN PERFECTE
VERLIJMING
1

De juiste lijm voor de juiste toepassing.

TEC7 en TRANS zijn geschikt voor flexibele
verlijmingen. SUPER zorgt voor een starre
verbinding in dunne lagen.

2

Heb je de ondergrond goed voorbereid?

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen!

3

Genoeg is genoeg...

Vaak gebruikt men te veel lijm. In het lijmschema
zie je de draagkracht per cm² lijmoppervlak.
Neem hierop een veilige marge.
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Gebruik lijnen, geen dotten.

De TEC7-producten harden uit door contact
met luchtvochtigheid. Daarom werk je beter
met lijnen in plaats van dikke dotten, want zo
is het contactoppervlak groter en hardt de lijm
sneller uit.
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5

Verticale lijmbanen

Als je van boven naar beneden werkt, kan
de lijmbaan meer kracht dragen. Zo kan ook
eventueel condensvocht weglopen.

6

Respecteer de minimale lijmdikte.

TEC7 blijft licht elastisch na uitharding, zo kan
het spanningen in een constructie opvangen.
Daarom is een minimale dikte van 2 millimeter
altijd nodig.
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Niet te vroeg belasten.

TEC7 is handvast na enkele uren. Voor een
volledige krachtopbouw is het belangrijk om
de lijm goed te laten uitharden. Dat kan bij
dikke lijmdotten tot 7 dagen duren.
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LIJMEN / MONTEREN / AFDICHTEN

TEC7

De referentie onder de lijmkitten
TEC7 is waarschijnlijk nog steeds de
beste all-in-one lijm- en afdichtingskit
in de wereld. Testen bewijzen keer
op keer dat deze gebalanceerde
formule de beste hechting heeft op
een erg groot aantal ondergronden.
Zelfs na meer dan 20 jaar vertonen
proefstalen in weer en wind bijna geen
kwaliteitsverlies.

Kwaliteiten
•

De alles-in-één lijm- en afdichtingskit

•

Uniek hechtvermogen op bijna alle materialen

•

De meest ecologische keuze: vrij van 		
schadelijke Ftalaten, VOC’s, oplosmiddelen, …

•

Lijm met goede afdichtingseigenschappen

•

Ook op vochtige ondergrond

•

Overschilderbaar
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PRO TIP
Heb je maar een beetje TEC7 nodig? Als je de koker
perfect afsluit van luchtvochtigheid, blijft die erg lang
bruikbaar. Spuit een klein beetje TEC7 uit en schroef
het dopje op de spuitmond.
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LIJMEN / MONTEREN / AFDICHTEN

12

TRANS

Transparante lijm met TEC7
kwaliteit!
TRANS kan zowel gebruikt worden voor
verlijming als voor afdichting. Vooral
de hechtingseigenschappen springen
in het oog, zeker in vergelijking met
de meeste siliconen. TRANS wordt
daarom toegepast waar anderen het
moeilijk krijgen…

Kwaliteiten
•

Goede hechting op quasi alle bouwmaterialen

•

Ook op natte ondergronden

•

Overschilderbaar

•

Lijmkit met hoge flexibiliteit
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AFDICHTEN
TEC7

XEALPRO XEALPRO
PT

ROCK

EIGENSCHAPPEN
Bewegingscapaciteit
Doorharding
Temp. bestendigheid

12.5%

25%

20%

25%

6mm / 24h

2mm / 24h

2.5mm / 24h

2mm / 24h

-30°C / +95°C -60°C / +180°C -40°C / +90°C -40°C / +150°C

TOEPASSINGEN
Glasafdichting
Sanitair, keuken
Uitzettingsvoegen
Loopvoegen
Natuursteen
Zwembaden(*)
Schilderskit
*Aanbrengen op droge of licht
vochtige ondergrond. Volledig
laten uitharden voor contact
met chloorwater.
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nvt.

TECRYL

7.5%
1mm / 24h
-20°C / +70°C

nvt.

TIPS VOOR EEN PERFECTE
AFDICHTING
1

Is de ondergrond goed voorbereid?

Zonder zuivere ondergrond, geen goede
hechting! Zie p5!

2

Aftapen of niet aftapen?

Een echte professionele afwerker kan direct
een mooie voeg leggen, maar dat vraagt veel
oefening. Als je de zijkanten zorgvuldig aftapet
met een dunne schilderstape, voorkom je veel
werk achteraf.

3

De juiste maat.

Snij de spuitmond af in een hoek van 45°, zodat
de kit even breed als de voeg uitgespoten wordt.
Gebruik een aangepaste kokersnijder voor een
strakke snede.

4

Let op je houding.

Je moet een vloeiende beweging kunnen
maken met het pistool altijd in de juiste positie.
Probeer even of je evenwichtig staat en zonder
schokken kan afkitten.
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5

Trek naar je toe.

Plaats het pistool in een hoek van 45° en
trek het rustig naar je toe. Je controleert de
lijmhoeveelheid door te kijken naar het punt
waar de lijm uitgespoten wordt. Spuit niet te
weinig, maar zeker niet te veel.

6

Afstrijkhulp

De TEC7-producten kan je niet afstrijken met
zeepwater! Bevochtig een spatel (of je vinger)
met TEC7 Cleaner en strijk in één beweging
af. Op poreuze ondergronden en natuursteen
gebruik je HP Clean om af te strijken. Handen
en je Tec Gun reinig je met Powerwipes.
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Neem je tijd.

Het kost minder tijd om een goede voeg te
leggen, dan die achteraf te moeten verwijderen
en opnieuw doen. Neem dus je tijd en werk
rustig. Na het afwerken is het belangrijk om
de omgeving 1 à 2 uur stofvrij te houden!

17

AFDICHTEN

XealPro

Nieuwe generatie afdichtingskit
XealPro is een nieuwe technologie die
de voordelen van siliconen, hybride
polymeren en acrylaten combineert,
zonder de nadelen. Xealpro is veilig
toepasbaar in alle omstandigheden!
XealPro is beschikbaar in meerdere
kleuren maar niet overschilderbaar.
Wil je toch overschilderen kies je best
voor XealPro PT (volgende pagina).

Kwaliteiten
•

Overal toepasbaar, overal de beste keuze!

•

Gemakkelijk verwerkbaar, altijd een mooi 		
resultaat

•

Sterk schimmelbestendig

•

Lange levensduur, lange hechting

•

Ecologische en gezonde kit

•

Sterk kleurvast

100%
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MEKO-VRIJ

XealPro PT

Overschilderbare afdichtingskit
XealPro PT is perfect overschilderbaar.
Deze nieuwe generatie afdichtingskit
is gebaseerd op milieuvriendelijke
technologie, zonder solventen, ftalaten
en zuren.

PRO TIP
MEKO? Bijna alle siliconen bevatten MEKO, een stof
waarvan recent is aangetoond dat ze allergische
reacties kan veroorzaken en die waarschijnlijk
kankerverwekkend is. Xealpro is 100% MEKO-vrij en
dat is een primeur. Dat maakt Xealpro tot de meest
mens- en milieuvriendelijke kit op de markt!

19

AFDICHTEN

20

ROCK

Neutrale natuursteenkit met
hoge hechting
Natuursteen
kan
gevoelig
zijn
voor het ‘uitbloeden’ van bepaalde
lijmcomponenten. Rock veroorzaakt
nooit uitbloeiing of corrosie op
welke soort natuursteen dan ook.
De hoge bewegingscapaciteit en
elasticiteit maken het ideaal voor
aansluitingsvoegen
tussen
sterk
uitzettende materialen als hout of
metaal.

Kwaliteiten
•

Gespecialiseerde natuursteenkit

•

Tast geen materialen aan

•

Zeer goede hechting

•

Hoge elasticiteit (500%)
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AFDICHTEN

Tecryl

Professionele schilderskit
Tecryl is een professionele acrylaatkit
voor het afkitten en vullen van alle
bouwmaterialen. De formulering staat
garant voor een perfecte afwerking
met alle types verf, beits of lak.
Tecryl toont weinig tot geen risico op
barsten of verkleuring. Tecryl hardt
uit tot een plastische consistentie die
perfect de uitzetting en beweging van
de ondergrond volgt, maar niet lost of
scheurt.

Kwaliteiten
•

Professionele TEC7-kwaliteit acrylaatkit.

•

Eenvoudig af te werken.

•

Na 1 uur overschilderbaar.

•

Compatibel met alle verven en lakken

•

Veilig op alle bouwmaterialen.
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NON-CRACK

OVERSCHILDERBAAR
PEUT ÊTRE PEINT

EENVOUDIG IN GEBRUIK
FACILE A L’EMPLOI
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MONTEREN
TEC7

X-TACK

FOAM
TACK

12.5%

12.5%

nvt.

EIGENSCHAPPEN
Bewegingscapaciteit
Doorharding

6mm / 24h

2.7mm / 24h

Treksterkte

28kg / cm²

22kg / cm²

12kg / cm²

-30°C / +95°C

-40°C / +90°C

-50°C / +90°C

Temp. bestendigheid

TOEPASSINGEN
Horizontale verlijming
(hangend)
Verticale verlijming
Montage spiegels
Montage dorpels
Gipskartonplaat
(muur)
Steenstrips
Cellenbeton
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30min.:100%

MONTEREN

X-Tack

Monteren en loslaten
De unieke combinatie van hechting,
High tack en afschuifkracht maakt
X-TACK de perfecte montagekit voor
wie snel en efficiënt wil doorwerken.
In veel gevallen kan je een constructie
lijmen en direct doorwerken, zonder
boren of klemmen.

Kwaliteiten
•

Directe hoge aanvangshechting en 			
afschuifsterkte

•

Perfect voor stijve constructies

•

Vangt hoogte- en dikteverschillen op (tot 2 cm)

•

Vermindert trillingen

•

Ideaal voor hangende montages op muren en
plafonds
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PRO TIP
BOREN of LIJMEN? In veel kelders of betonnen
constructies mag niet geboord worden. Dan is X-TACK
de perfecte oplossing voor de montage van elektrische
componenten: verdeelkasten, schakelaars, muur- en
vloerwerwarming ….
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MONTEREN

28

FOAMTACK
Lijmschuim

Foamtack is een professioneel allseason lijmschuim voor alle grote
oppervlakken, toepasbaar van -5°C
tot 30°C. Het is de eerste keuze voor
alle montages en verlijmingen waarbij
snelheid, lijmkracht en isolatie van
belang zijn. Foamtack hecht goed
op bijna alle materialen en heeft
dankzij de hoge dichtheid uitstekende
thermische en akoestische isolatieeigenschappen.
Foamtack is het controleerbare
montage- en lijmschuim, met een
zeer lage na-expansie en quasi zonder
expansiedruk.

Kwaliteiten
•

Snel & proper werken

•

Ready for use lijmsysteem: schudden en 		
lijmen, zonder mixen

•

Zeer hoge lijmkracht (12 N/cm² ≈ 1,2 kg/cm² )
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KRACHTMONTAGE
X-TACK: De ultieme montagekit
Bij een montage willen we een perfecte hechting,
een perfecte positionering zonder wegzakken
en een krachtig eindresultaat. X-TACK biedt dat
allemaal.

High TACK: directe aanvangshechting
Zowel TEC7 als X-TACK zijn ‘high-tack’-lijmen.
Dat betekent dat ze een erg hoge directe
aanvangshechting hebben, en dat het niet of
minder nodig is om te ondersteunen tot de lijm
uitgehard is. X-TACK heeft de hoogste tack van alle
montagekitten op de markt! Dat maakt X-TACK een
goede vervanger voor montage met pluggen en
schroeven, zonder boren!

High SHEAR: Extreme afschuifsterkte
X-tack heeft een extreem hoge Shear-waarde of
afschuifsterkte. Dat betekent dat je er zware lasten
met tegen een muur kan lijmen, zonder dat ze
afzakken! Een grote spiegel? Geen probleem! Een
bekabelde elektriciteitskast? Geen probleem! Zo
kan je monteren en direct doorwerken!

Gebruik goed gerief...
X-TACK is een professioneel product, en dat vraagt om
professioneel materiaal. De TEC GUN is de perfecte
compagnon voor wie goed werk wil afleveren.
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PRO TIP
Tip: X-tack kan erg moeilijk te pompen zijn als het
product koud is, zelfs met een TEC GUN! Zorg er voor
dat je kokers op kamertemperatuur zijn voor je ze
gebruikt!
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SNELLE / HARDE VERLIJMING
SUPER
EIGENSCHAPPEN
Doorharding

10-30 sec.

Treksterkte

80-250kg / cm² (*)

Temp. bestendigheid

TOEPASSINGEN
Krachtige,
harde verlijming
Ruwbouwmaterialen
Meubelhout
Metaal (staal, alu,
koper, ...)
Glas
*afhankelijk van de ondergrond. Lagere waarden op
kunststoffen, zeer hoge
waarden op metalen.
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-40°C / +90°C

SNELLE / HARDE VERLIJMING

Super

Veel méér dan een secondelijm
Super is een topklasse secondelijm
waarvan de uitharding versneld wordt
door de activator. Zo kunnen ook
poreuze materialen gelijmd worden
en zijn dikkere lagen mogelijk. Het
eindresultaat
weerstaat
enorme
krachten in alle richtingen.

Kwaliteiten
•

Snel tot zeer snel (activator) uithardend

•

Extreem krachtige verbindingen

•

Zeer hoge hechting op o.a. hout, steen, glas,...

•

Zeer dunne lijmlagen (max 0.8 mm)
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VERANKEREN
ANCHOR
EIGENSCHAPPEN
Treksterkte

3490kg / cm3

Doorharding

45min. (20C°)

Open werktijd

6min. (20°C)

Temp. bestendigheid

TOEPASSINGEN
Bevestiging en
montage
Verankering (o.a
leuningen, sanitair,..)
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-40°C / +80°C

VERANKEREN

Anchor

Topklasse chemisch anker
Als TEC7 een product op de markt
brengt, moet het de top bereiken in zijn
klasse. ANCHOR slaagt waar anderen
falen: in de kou, onder water, ….
Feuerwiderstandsklasse

F 120

ETA

1343
NOVATECH INTERNATIONAL NV
14
610148000
ETA-15/0162
ETAG 001teil1+5
M8 to M30

Kwaliteiten
•

Extreem hoge trekkrachten

•

Hardt snel uit zonder krimp of uitzetting

•

Bruikbaar tot -5°C

•

Toepasbaar op natte ondergrond, zelfs onder
water

•

Na uitharding bestand tegen agressieve 		
chemicaliën

•

Lang houdbaar, zelfs als de koker geopend is
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OPPERVLAKTEBEHANDELING

Fixprimer

Snelle versterking voor de
ondergrond
Fixprimer dringt diep door in zwakke
poreuze ondergronden en hardt snel
uit. Zo versterkt het die ondergrond,
zodat je er veilig op kan lijmen of
kitten.

Kwaliteiten
•

Verstevigt poreuze ondergronden

•

Beschermt tegen corrosie

•

Beschermt tegen roest, fixeert roestdeeltjes

•

Schermt roetlagen af

•

Overschilderbaar
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PT7

Primer voor moeilijke
materialen
Deze transparante primer maakt het
mogelijk om ook moeilijkere kunststof
materialen te verlijmen of af te dichten.
Gewoon spuiten, laten verdampen en
verlijmen.

Kwaliteiten
•

Verbetert hechting op meeste kunststoffen, 		
poedercoatings, lakken, ...

•

Snelle werking (+/- 10 minuten)

•

Laat geen sporen na
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ACCESSOIRES

Tec Gun

Professioneel ergonomisch
kokerpistool
De TEC Gun wordt gebruikt voor het
verspuiten van alle kokerproducten,
ongeacht de viscositeit, en zelfs voor
2-componenten producten, door zijn
18:1 pompverhouding.

Kwaliteiten
•

Ergonomisch design

•

Hoge krachtoverbrenging

•

Lange levensduur
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Power Wipes
Reinigingsdoekjes voor
extreme vervuiling

Powerwipes doekjes bieden de kracht
van een sterk solvent in gebruiksklare
zachte doekjes.

Toepassingen
•

Verwijderen van moeilijke verontreiniging

•

Verwijderen van niet uitgehard PUR-schuim, 		
siliconen, MS-polymeren, epoxy, ...

•

Handreiniging: smeervet, motorolie, verf, ...
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Heeft u nog vragen over onze lijmen?
Ga naar onze website en wij helpen u zo
snel mogelijk verder.

Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium

Tel :+32 14 85 97 37
Fax: +32 14 85 97 38

E-mail: info@tec7.com
BTW: BE0436274623

Tec7 is een geregistreerd merk van Novatech International
Tec7 est un membre de Novatech International

44

