
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

1/2 
 

 
Productinformatie 
714011 Con Fix Pro + 
 
 
Productbeschrijving: 
Con fix Pro +, kracht lijm, is een oplosmiddelvrije polyurethaan lijm met een pasteuze (thixotrope) structuur. 
Hierdoor loopt de lijm niet uit de lijmnaden, waardoor hij toepasbaar is voor verticaal werk. De lijm hardt uit door 
reactie met vocht uit de ondergrond en vormt een sterke, duurzame, waterbestendige verbinding. 
 
 
 
Toepassingen: 

- Als lijm voor houten constructies. 
- Verlijmen van metaal, hout, steen, beton, kunststoffen en isolatiemateriaal zoals PU schuim, PS schuim, 

steenwol en glaswol. 
- Verlijming van sandwich constructies. 
 

 
 
 
Beperkingen:                                                                                                          
Onder meer niet geschikt voor continue water belasting. Niet verwerken beneden de +5 ºC. 

 
 
Voorbehandeling en afwerking: 
Ondergronden dienen schoon en draagkrachtig te zijn. De lijm vanuit de koker eenzijdig aanbrengen. Voor een 
goede uitharding is het noodzakelijk dat minimaal één ondergrond poreus is. Bij twee niet-poreuze ondergronden 
is het noodzakelijk om een dunne laag water te sproeien (10 tot 20 g/m2) op een van de ondergronden of op de 
lijmlaag. 
De lijmverhouding binnen de aangegeven open tijd sluiten. 
Eventueel verschuiven van de verbinding voorkomen. Verbinding onder druk houden tot deze “handvast” is. Een 
hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. 

 
 
Beschikbare kleuren: 
Beige.  

 
 
Verpakking: 
Kokers van 310 ml. 

 
Veiligheid: 
Een product veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar. 
 
 
 
Garantie: 
Novatio Holland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de 
specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. In geen geval is Novatio Holland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
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Aansprakelijkheid: 
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter 
geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of 
het product voor de toepassing geschikt is.  
 
 
 

Typische waarden  Dimension  
Algemeen:    
Basis   polyurethaan 
Aanbreng temperatuur  °C +5 / +30 
Dichtheid  g/ml 1.45 
Droge stof gehalte  % 100 
Open tijd  min  Ca. 15-30 
Handvast na  min Ca. 60 
Eindhechting na uitharden  uur 24-48 
Temperatuursbestendigheid  na uitharding  °C -30/+80 
Verbruik   g/m2 400 
Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport    ja 
Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C  maand 9 
    
    
    
    
Mechanische Waarden:    
Treksterkte     
    
Hout   N/mm2 10 
Steen   N/mm2  11 
Aluminium   N/mm2 14 
    

    
Specificatie:    
Europese norm  

EN204/205 D4 EN204/205 D4 
 
 


