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1.

Projectgegevens

Project:

Lijmen Fibo Trespo

Opdrachtgever:

RET Bouwproducten

Advies door:

Bostik B.V.
Postbus 303
5201 AH ‘s-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer: 073-6 244 244
Faxnummer: 073-6 244 344
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2.

Inspectie

2.1

Documentatie Fibo Trespo

2.2

Verwerkingsvoorschrift Fibo Trespo
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3.

Advies

3.1

De te verlijmen ondergronden dienen schoon, droog, vast, geschikt en voor
hun taak berekend en aangebracht te zijn.

3.2

Voor het lijmen van Fibo Trespo op tegelwerk dient het tegelwerk vooraf
zorgvuldig (huishoudelijk) te zijn schoongemaakt, b.v. met water en
ammoniak. Na het schoonmaken tegelwerk goed afspoelen zodat er niets
meer op aanwezig is.

3.3

Bodemprofielen en overige materialen plaatsen. Panelen op maat maken.
Geadviseerd wordt de paneel verdeling op de tegels aan te geven.

3.4

Ruimte stofvrij maken en tegelwerk afnemen met Easy Clean Wipes, daar
waar de verlijming moet worden gemaakt op het tegelwerk.

3.5

Lijmzijde panelen stevig afnemen met een pluisvrije kleurloze doek of tissue
bevochtigd met Primer Paneltack. Droogtijd 10 min. Verbruik ca.1 ltr.per 30
m². Komt overeen met ca. 20 panelen hoog 2.4 m.
Zorg bij verwerken Primer Paneltack voor een goed geventileerde
werkruimte.

3.6

Op de tegels over de volle hoogte ca. 2 cm voor de paneelrand het tweezijdig
klevend Foamtape 3 x 12 mm. aanbrengen. Bij het eerste paneel aan beide
zijden.

3.7

Op ca. 2 cm binnen de Foamtape, op ca. 2 cm naast het vorige paneel en in
het midden over de volle hoogte met de speciale tuit een driehoekvormige ril
Simson Paneltack van 9 x 9 mm. aanbrengen. Verbruik ca. 1 patroon per
paneel van hoog 240 cm. Open tijd 10 min.

3.8

Binnen de open tijd de dekfolie van de Foamtape verwijderen, het paneel
positioneren en in het vorige klikken en aandrukken tot op de Foamtape. Let
er wel op dat Foamtape een directe hechting heeft en corrigeren niet meer
mogelijk is.

3.9

Bij het inklikken en afdichten van de panelen kan gebruik worden gemaakt
van Simson Silicon 70 Sanitair. Verwerking zoals omschreven in de
verwerkingsvoorschriften van Fibo Trespo.
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3.10 Uitharding van de lijm is ca. 48 uur. Let bij montage van armaturen e.d. op de
lijmdikte van 3 mm. Voorkom dat de panelen bij deze montage worden
ingedrukt. Kranen e.d. monteren op de vaste ondergrond en doorvoering
afkitten, ook als gebruik wordt gemaakt van rozetten e.d.

3.10 In geval van verlijming op andere ondergronden dan tegelwerk dient de
voorbehandeling te worden aangepast op deze ondergrond. Neem daarvoor
kontakt op voor het juiste advies.
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