PARKETLIJM
MET VISKO-FLEX

Uitstekende uitstrijkbaarheid
en lijmril!

HET PURE PLEZIER
VAN LIJMEN!
Zo wordt het leggen van parket leuk!

www.thomsit.nl

DE NIEUWE VISKOFLEX-TECHNOLOGIE
Puur plezier bij het lijmen dankzij uitstekende
uitstrijkbaarheid en een perfecte lijmril!
De nieuwe THOMSIT-parketlijmen met verbeterde formulering zijn de
oplossing voor elke uitdaging op het gebied van parket. Dankzij de
nieuwe VISKO-FLEX-technologie kan elk type parket eenvoudig en veilig
worden verlijmd. De nieuwe formulering overtuigt niet alleen door de uit
stekende uitstrijkbaarheid en de perfecte lijmril, maar zorgt ook voor een
uiterst sterke hechtkracht.

Dit is wat het parketlijm-trio onderscheidt:
• Uitstekende uitstrijkbaarheid
• Perfecte lijmril
• Blijvend sterke hechtkracht

VOORDELEN
Tijd- en kostenbesparing: De nieuwe VISKO-FLEX-technologie
overtuigt dankzij een hoog legcomfort. Geringe krachtsinspanning bij de
verwerking zorgt voor een hogere m2-opbrengst en een kortere doorlooptijd op de bouwplaats.

Veiligheid: Alle drie de producten garanderen een optimale verwer
kingsveiligheid. Ze worden gekenmerkt door hun uitstekende zuighechting
en permanent sterke hechting.

Bescherming van gezondheid en milieu: De THOMSIT-parketlijmen
zijn emissiearm en zodoende uiterst milieuvriendelijk. Alle drie de lijmen
zijn onderscheiden met het EC 1 Plus-keurmerk, THOMSIT P 690 STRONG
bovendien met de Blauwe Engel. Ze voldoen aan de hoogste eisen op het
gebied van luchtkwaliteit in gesloten ruimten.

Duurzaamheid: Geen gebruik van grondstofbindende afdekfolie op
de parketlijmen in de verpakkingen. De lijmen zijn gemakkelijker te verwerken en er wordt geen materiaal verspild. Dat is niet alleen duurzaam,
maar ook kostenbesparend.

DE DRIE VOOR
ALLE GEVALLEN!
Op elk moment de beste keuze voor alle toepassingen

THOMSIT P 670 Elast
De standaard-performer – perfect
voor meerlaags parket!

THOMSIT P 680 Elast Strong
De universele held – voor een groot
aantal verschillende toepassingen en
parketsoorten!

THOMSIT P 690 Strong
De oppermachtige expert – als het
moeilijk wordt!

HET TOEPASSINGSGEBIED
• meerlaags parket

• alle parketsoorten

• alle parketsoorten

• uitermate elastische

• vloerdelen RE/WE

• vloerdelen RE/WE

• hardelastische verlijming

• schuifvaste hechting

• hardelastische verlijming – voor

• schuifvaste verlijming – uiterst veilige

eigenschappen
JOUW VOORDEEL
• uitermate elastische eigenschappen –
voor veilige en duurzame verlijming
• bespaar tijd, materiaal en kosten:
- directe verlijming op de meeste

veilige en duurzame verlijming
• universeel inzetbaar
• extra hoge initiële sterkte – dat

ondergronden mogelijk

bespaart je tijd!

- lijmresten gemakkelijk te verwijderen

• bespaar tijd, materiaal en kosten:
- directe verlijming op de meeste
ondergronden mogelijk
- lijmresten gemakkelijk te verwijderen

en duurzame verlijming
• extra grote vroege stevigheid – dat
bespaart je tijd!
• 1c-alternatief voor 2c-PU-lijm
• zonder weekmakers:
- werkt bij alle parketlaksoorten
- op gietasfalt zonder primer te
gebruiken

VISKO-FLEX VOORDELEN:
uitstekende uitstrijkbaarheid – perfecte
lijmril – uiterst sterke hechtkracht

THOMSIT Benelux
Karolusstraat 2, 4903 RJ

Uw partner voor vloertechnologie

Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
Nederland
T +31 - 162 - 47 66 62
www.thomsit.nl
thomsit-info@pci-group.eu

Volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube, abonneer je op
THOMSIT Benelux Youtube en bezoek ons op www.thomsit.nl

