
 

 

 
 

P 685 
FLEXTECTM Elast Universal 
Elastische parketlijm voor alle soorten parket  
  

 EIGENSCHAPPEN 
 Beschermt de ondergrond tegen 

schuifspanningen.  

Raadpleeg in geval van twijfel onze Thomsit Technische dienst. 

 Me logie: 

 Vlekken eenvoudig te verwijderen 
 oplosmiddelvrij 

n de 
ndergrond. Modern, verwerkingsvriendelijk 

n.  

ondergrond te egaliseren met 
homsit XXL of   RX 20 Premium stofarm 
galiseermiddel. 

 

ns 
et leggen en gedurende de eerste 24 uur na de 

 mogelijk over de parketvloer. 

BEL
• 

ket) 

 
 

n 
.  

• niet leggen onder 15°C 

 Duurzaam sterke kleefkracht  
 Duurzaam elastische verlijming  

Geen voorstrijkm iddel nodig op de meeste 
ondergronden  

 Bijzonder geschikt voor droge afdekvloeren 
t FLEXTECTM-techno
o Uitstekend te verwerken 
o Geen vuile handen 
o
o Water- en

 
TOEPASSING 
Zeer emissiearme, 1-komponenten parketlijm voor 
alle soorten parket. Geschikt voor verlijming op 
zuigende en dichte ondergronden. De elastische lijm 
vangt werking van de parketvloer op en zorgt 
daardoor dat er minder spanningen ontstaan i
o
alternatief voor conventionele PU-parketlijme
 
VOORBEREIDING ONDERGROND 
Ondergronden moeten voldoen aan de voorwaarden 
van ATV DIN 18 356 voor parket. De ondergrond 
moet met name schoon, scheurvrij, vast, droog en 
vrij van oplosmiddelen zijn.  Calciumsulfaatvloeren 
altijd schuren (korrelgrootte 16), stofzuigen en 
voorstrijken met Thomsit R 755. Gietasfaltvloeren 
altijd voorbehandelen met Thomsit R 755. Dichte, 
gladde ondergronden zoals keramische tegels en 
Terrazzo-vloeren altijd eerst reinigen met Thomsit 
PRO 40 Intensiefreiniger en zo nodig schuren. Om 
hol liggende elementen te voorkomen, wordt 
aanbevolen de 
T
e
 
 
 
 

 
VERWERKING 
Lijm, afhankelijk van het soort parket, gelijkmatig op 
de ondergrond aanbrengen met lijmkam B3, B11 of 
B15. Breng slechts een hoeveelheid lijm aan die  
binnen de opentijd met parket bedekt kan worden. 
Let erop dat de achterzijde van het parket goed 
wordt ingesmeerd. Voorkom verlijming van messing 
en groef. Houdt een afstand van minimaal 10 mm tot 
de muur aan. Verwijder de afstandshouders na het 
leggen van het parket uit de randvoeg. Loop tijde
h
verlijming zo weinig
 

ANGRIJK 
Massief parket met ongunstige breedte-
/dikteverhouding (bijv. 10 mm laminaatpar
en meerlaags/gereed parket met MDF/HDF-
tussenlaag, kan bij schommelingen in de
luchtvochtigheid (bijv. overgang zomer/winter)
gaan werken. Elastische lijmen kunnen 
dergelijke effecten in principe niet volledig 
voorkomen. In deze gevallen bevelen wij ee
schuifvaste verlijming met Thomsit P 625 aan
Vloerbedekkingen 
bodemtemperatuur en boven 75% relatieve 
luchtvochtigheid.  



 

 

• Eventueel aanwezige huid op de lijm (bijv. doo
ondeskundige

r 
 opslag) verwijderen, niet 

 Verse lijmvlekken direct met alcohol (spiritus) 

 Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.  

ECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

everingsvorm   Pasta 

doorroeren.  
•

verwijderen. 
•
 
T
 
L
 
Kleur    Beige 
 
Soortelijk gewicht  1,55 kg/l 
 

ïekparket, lamellenparket met hoge lijst  

t 1200 mm 

rotere formaten (bijv massief hout en 

• Vertanding B 15 1100-1400 g/m2 

Verbruik 
Moza

• Vertanding B 3 750-900 g/m2 
Staafparket, meerlaags/gereed parket to
lang 

• Vertanding B 11.900-1.200 g/m2 
G
meerlaags/gereed parketplanken) 

 
Opentijd   30-45 min. 
 
Belastbaar na 24 uur    
 
Schuren/oppervlakte 

ehandeling  op zijn vroegst na 24 uur, op 
dichte ondergronden na 48 

b

uur. 
 
Temp.bestendig

g 0°C - 50°C 
heid 

Voor transport en opsla
 

oudbaarheid:  12 maanden - vorstvrij, koel 
g in gesloten 

verpakking 

H
en droo

 
Reductie ruimtegeluid  12 dB 
 
Verpakkingsformaat   Blik 16 kg 
 
De genoemde tijdsaanduidingen zijn behaald bij 
normale klimatologische omstandigheden (23°C / 

0% relatieve luchtvochtigheid). Bij afwijkende 

orden de uithardingstijd en 

kt en geopend) voor recycling afvoeren. 
 afvalcodenummers volgens de Europese catalogus 
or afvalstoffen (EAK) kunnen bij ons worden 

 
 

PICTOGRAMMEN 

 
 

5

omstandigheden w
droogtijd korter of langer. 
 
VERPAKKING 
Blikken van 16 kg. 33 blikken per pallet. 
 
AFVALVERWERKING 
Het product mag niet in het water, rioolwater of de 
bodem terechtkomen. Lege emmers (met lijmkam 
schoongemaa
De
vo
opgevraagd. 

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In 
verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder 
geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te 
controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet 
of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. 

Raadpleeg in geval van twijfel onze Thomsit Technische dienst. 
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