Verspuitbare contactlijm voor alle laminaten,
fineer, hoogglans panelen en postforming
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• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing
op de verpakking.
• Maak de te verlijmen delen schoon,
stof- en vetvrij.
• Werk bij kamertemperatuur, +15°C
• Respecteer afdamptijd en open tijd
• Rol stevig aan na samenvoegen van
de materialen.
• Laat de kraan van de canister steeds
open.

Lijm vernevelen is
Rectavit 1049 NEOSPRAY
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Algemeen

Rectavit 1049 Neospray is de oplossing voor het verlijmen
van alle laminaten en hoogglans panelen. De ultra fijne lijm
verneveling van Rectavit 1049 Neospray weerspiegelt zich
in een ongeziene afwerkingsgraad. De innovatieve lijmtechniek
zorgt er voor dat de traditionele zichtbare oneffenheden na verlij
ming in laminaat en hoogglans panelen definitief tot het verleden
behoren. Rectavit 1049 Neospray is de contactlijm voor inte
rieur-, standen-, en keukenbouw. Het zeer lage lijmverbruik zorgt
ervoor dat de lijmkost per m² tot een minimum herleid wordt.
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Materialen

Materialen

Verlijmen van afwerkingsplaten
Voor het verlijmen van alle laminaten, fineer,
gestratifieerde platen, decoratieve bekledingsplaten op MDF, multiplex, lichtgewicht platen,
spaanderplaat, …

Verlijmen van hoogglans panelen
Voor het verlijmen van hoogglansplaten op MDF,
lichtgewicht platen, …

Verlijmen van leder

Postforming
HPL Postforming is een HPL plaat die door
hitte vervormbaar is. Het laminaat kan hierdoor
worden verlijmd op dragers met afgeronde zijden
en hoeken

Verlijmen van kurk

Verlijmen van textiel

l5

Product

Product
Universeel tweezijdig aan te brengen contactlijm op basis van polychloropreen, in een
draagbare canister, voor het onmiddellijk vernevelen zonder spuitinstallatie. De ultra fijne
lijmverneveling maakt kruislings inlijmen van de oppervlakken en overlapping van de lijmlagen overbodig.

Volume
22.1 L

Specificatie
Opbrengst tot 165m², hittebestendig tot +115°C

Eigenschappen
• Onmiddellijk gebruiksklaar, geen elektriciteit of
perslucht nodig
• Laag verbruik en hoog rendement dankzij uniek
fijn druppelspuitbeeld

Rectavit 1049 Neospray

Toepassing
• Verlijmen van alle laminaten, gestratifieerde
platen, fineer, kantfineer en postforming
• Hoogglans laminaat: Formica®, Resopal®,
Duropal®,…
• MDF, spaanderplaat, multiplex, lichtgewicht
platen (Egger ®, … )
• Traptreden, trapneuzen,
• Leder, kurk,
• PVC plinten

Kleur
Roze of Transparant

6l

Neospray 1049: druppelspuitbeeld

• Uiterst eenvoudig verwerkbaar met het
ErgoGrip Pistool
• Ideale spuitbreedte in combinatie met de
Stainless Contact Spray Nozzles: 15° (XS) –
40° (S) – 65° (M) -95° (L)
• Overlapping is niet nodig
• Onmiddellijk vast
• Zeer goede temperatuurbestendigheid tot
115°C
• Vocht- & waterbestendig
• Tolueen- en methyleenchloride vrij
• Onderhoudsvriendelijk

Ondergronden / dragers

Bijzonderheden

Gebruiksaanwijzing

• Rectavit 1049 Neospray bewaren bij +10°C
tot +25°C
• De lijm is ideaal verwerkbaar in een droge
ruimte bij een temperatuur van +15°C tot
+25°C. Een optimaal resultaat wordt bekomen
alsook beide substraten geacclimatiseerd
worden in dezelfde omstandigheden.
• Let er op dat de Neospray Canister tijdens de
verwerking en de bewaring niet op een koude
vloerplaat wordt geplaatst, dit om te vermijden
dat de temperatuur van de Neospray Canister
afkoelt en lager is dan kamertemperatuur.
(gevaar op condensatie zie pag. 22). Plaats een
isolatieplaat (PIR/PUR) onder de Neospray
Canister zodat deze niet rechtstreeks in
contact staat met de vloer en kan afkoelen.

• De te verlijmen oppervlakken moeten proper,
droog, vocht-, stof-, vet-, olievrij en goed
passend zijn
• Reinig de te verlijmen oppervlakken met
Rectavit Dissol (Spray) indien nodig
• Voor een betere hechting kan het aangewezen
zijn het oppervlak op te ruwen met schuurpapier P80
• Metaal moet ontroest worden en opgeschuurd
worden tot op een St 3 niveau (volgens
ISO8501-1)
• Op niet courante ondergronden is een hechtingstest aanbevolen

Ondergronden / dragers

MDF

Multiplex

Lichtgewicht platen (vb. Egger®)

Spaanderplaat

Metaal

Pleisterwerk
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Onderdelen & Accessoires

Onderdelen & Accessoires
Canister – 22,1 liter

Start 2 Spray

roze
transparant

starterspakket:
• Canister 1049 Neospray
• ErgoGrip Pistool
• Materiaalslang
• Aandrukrol
• Cleaning Adaptor
• Dissol Spray

ErgoGrip Pistool

Materiaalslang
4m

Stainless Contact Spray Nozzles – 15° - 40° - 65° - 95°
Spuitbreedte
15° (extra small: 3-5 cm)
40° (small: 5-10 cm)
65° (medium: 15-25 cm)
95° (large: 20-40 cm)
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Onderdelen & Accessoires

Rectavit Dissol (Spray)

Cleaning Adaptor
Enkel te gebruiken bij
volledige verstopping
van de Materiaalslang

500 ml

5L

Aandrukrol – 75 mm of 120 mm

Y-Connector
Handige connector om
2 ErgoGrip Pistolen aan
te sluiten op 1 canister

75 mm

120 mm

Koppelstuk Materiaalslang

Canister Heater

Koppelstuk om
materiaalslang te
verlengen tot 8 m
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Werkwijze

Inlijmen van grote oppervlakken

1. Lijm het minst zuigende
plaatmateriaal als eerste in
(vb.: laminaat).
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2. Lijm vervolgens sterkst zuigende materiaal in, (vb.: MDF)
besteed voldoende aandacht
aan de randen en hoeken.

3. Breng indien nodig een
tweede lijmlaag aan op het
sterkst zuigende plaatmateriaal, na verstrijken afdamptijd (herhaal stap 2).

4. Controleer regelmatig de
afdamptijd alvorens het
MDF en laminaat samen te
brengen. Beide lijmlagen
moeten absoluut droog aanvoelen.

6. Positioneer het laminaat op
5. Respecteer de opentijd, deze
de plastiek buisjes.
bedraagt max. 30 minuten.
Positioneer op regelmatige
afstand plastiek buisjes. De plastiek buisjes vermijden het contact tussen beide materialen en
laten correct positioneren toe.

7. Maak contact door de plastiek buisjes 1 voor 1 weg te
nemen en druk aan.

8. Rol nadien het geheel
stevig aan. Gebruik indien
mogelijk een pers. (perstijd
15 seconden tot 30 seconden).

Voorbereiding & Aansluiting

Onderdelen aansluiten

1. Canister voor gebruik gedurende minimum 30 seconden
goed schudden of rollen over
de vloer. Bij in dienstname de
canister steeds horizontaal
positioneren.

2. Vergrendel het ErgoGrip
Pistool.

3. Monteer de gewenste nozzle
op het ErgoGrip Pistool en
bepaal de positie van de
nozzle.

4. Monteer het ErgoGrip
Pistool op de materiaalslang
(grootste aansluiting) en
draai stevig aan.

5. Koppel de materiaalslang
aan op de canister en draai
stevig aan.

6. Draai de kraan van de
canister langzaam open
en controleer op eventuele
lekken (zie pag. 24).

7. Ontgrendel het ErgoGrip
Pistool in functie van de
gekozen nozzle.

8. Vernevel de lijm tot er een
mooi, egaal spuitpatroon
bekomen wordt.

9. Klaar om aan de slag te gaan.
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Voorbereiding & Aansluiting

Onderdelen aansluiten
 anneer en hoe de Y-connector
W
gebruiken.
• 2 ErgoGrip Pistolen met verschillende nozzles
direct aansluitbaar op 1 Neospray Canister
• Flexibele spuitbreedte zorgt voor minimum aan
overspray
• Hoger gebruikscomfort dankzij de juiste Nozzle
voor elke plaatgrootte
• Geen tijdsverlies bij wisselen van 2 Stainless
Contact Spray Nozzles
• Optimaal rendement
• Drastische besparing op het lijmverbruik

De Y-connector maakt het mogelijk om 2 gebruikers tegelijkertijd lijm te laten aanbrengen op het plaatmateriaal. Het beschikbare volume van de Neospray Canister en de keuze van de Stainless Contact Spray
Nozzle hebben een belangrijke invloed op het spuitpatroon.

Keuze Stainless Contact Spray Nozzle in functie
van 2 gebruikers rekening houdende met
beschikbare Neospray Canister volume
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Type Stainless
Contact Spray
Nozzle

Beschikbaar
Volume

Ok

15° - XS

Vol tot 1/8
beschikbaar

Ok

40° - S

Vol tot 1/4
beschikbaar

Ok

65° - M

Vol tot 1/2
beschikbaar

OK

95° - L

/

/

Lijm aanbrengen

Lijm aanbrengen

2. Stel het ErgoGrip Pistool in
d.m.v. de grote moer te ontgrendelen.

1. Vergrendel het ErgoGrip
Pistool en reinig de nozzle
met een zachte borstel en
Rectavit Dissol Spray
(zie pag. 17).

3. Spuit product uit tot er een
mooi, egaal en fijn druppelspuitbeeld bekomen wordt.

4. Positioneer het ErgoGrip Pistool loodrecht op een constante afstand (afhankelijk van de gekozen
nozzle) van het oppervlak en haal de trekker over. Beweeg vervolgens met een constante snelheid over
het oppervlak.

Breedte van het spuitpatroon (cm)

A.	Spuitbreedte in functie van Nozzle keuze en afstand tot oppervlak.
Nozzle 90°(L)

20-40

Nozzle 65°(M)

15-25

Nozzle 40°(S)

5-10

3-5

Nozzle 15° (XS)

10-15

20-35

spuitpistool

20-35

30-40

Afstand ErgoGrip Pistool tot oppervlakte (cm)

B.	Positie van het ErgoGrip Pistool
Correct

Fout
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Lijm aanbrengen

5. De manier van het vernevelen van de lijm is afhankelijk van de oppervlaktegrootte.
A.	Kleine oppervlakken: Breng haaks (3;4;5; …) aan op de vorige spuitrichting (1;2)
Trekker hier
overtrekken

4 Eerste passage langs de rand
van het paneel

1
Start ervoor

Stop erna
Trekker hier
lossen
Overlappen is niet nodig

2
Volgende hier starten

3

5

B.	Grote oppervlakken: start met het inlijmen van de omtrek
Trekker hier
overtrekken
Start ervoor

2
Creëer eerst een kader en vul nadien op

1
5

Trekker hier
lossen
Stop erna

6

7
Overlappen is niet nodig

3
4
6. Bij eventuele overlapping, overlap elke passage minimaal.

Te weinig
Probleem: onvoldoende kleefkracht kan loskomen
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Ideaal

Te veel
Probleem: door onvoldoende
afdampen kan blaasvorming
ontstaan

Lijm aanbrengen

Neospray = druppelpatroon: zelfde lijmrichting op beide substraten, GEEN overlapping

Concurrentie = webpatroon: kruislings
inlijmen van beide delen, WEL overlapping

• De maximale verlijmingskracht wordt reeds bekomen bij een dekkingsgraad van ca. 80%,
dit komt overeen met ± 21 g droge lijm/m² (±75ml/m² nat )
• Omwille van de unieke lijmverneveling (druppelpatroon) is kruislings (horizontaal/verticaal) inlijmen
van de oppervlakken niet nodig.
• Diverse materialen kunnen een tweede lijmlaag vereisen zoals o.a. sterk zuigende plaatmaterialen.
Volg steeds de instructies op van de fabrikant van de te verlijmen materialen.

7. Draag goed zorg voor de hoeken en de randen,
breng steeds voldoende lijm aan en vernevel
na het afdampen van de eerste laag, eventueel
een tweede lijmlaag zodat een dekking van
100% bekomen wordt. (Zie §5 pag. 14)
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Afwerking

Afwerking

1. Laat de lijmlaag minimum 1 tot 2 minuten
afdampen (drogen) afhankelijk van de omgevingstemperatuur (+15°C tot +25°C) en
vochtigheid. Bij vochtig weer en bij koudere
periodes kan de droogtijd oplopen tot 5 à 10
minuten. Beide materialen moeten absoluut droog aanvoelen alvorens met elkaar te
verbinden. Na het drogen is er nog ongeveer
30 minuten tijd om het geheel dicht te leggen.

2. Vergrendel het ErgoGrip Pistool en reinig de
nozzle (pag. 17) na de werkzaamheden, draai
de kraan van de Neospray Canister NOOIT
dicht.
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Dichtleggen van de verlijming:
• Beide delen correct positioneren alvorens
finaal dicht te leggen
• Corrigeren nadien is niet mogelijk
• Druk stevig aan met de aandrukrol (minimum
15 seconden persen of aankloppen met een
rubberen hamer is tevens mogelijk).
• De initiële druk bepaalt de eindsterkte. Na max.
48 uur bereikt de lijm zijn volledige eindsterkte.

Reinigen en onderhoud

Reinigen en onderhoud
Rectavit Dissol Spray kan op twee manieren gebruikt worden: enerzijds voor het reinigen
van de nozzles, anderzijds voor het reinigen van de materiaalslang, dit in combinatie met
de Cleaning Adaptor.

Monteer de rode spuitmond op de Rectavit
Dissol Spray

Spuit voldoende oplosmiddel op de nozzle en
wrijf schoon met een zachte borstel (herhaal
indien nodig)

1. Reinigen van de nozzle
Reinig de nozzle steeds voor- en na gebruik. Dit zorgt ervoor dat u steeds het ideale spuitpatroon
krijgt, tevens is de installatie steeds klaar voor gebruik.

2. Reinigen van het pistool
Rectavit Dissol is een speciaal ontwikkeld kleurloos oplosmiddel voor o.a. het reinigen van het
ErgoGrip Pistool en is ideaal geschikt voor het verwijderen van overtollige lijm en lijmvlekken.
Rectavit Dissol kan tevens gebruikt worden voor het ontvetten van oppervlakken voor het verlijmen.
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Reinigen en onderhoud

3. Reinigen (spoelen) van de materiaalslang bij volledige verstopping
Het spoelen van de materiaalslang moet slechts gebeuren wanneer de lijm in de materiaalslang
is uitgehard of wanneer het spuitpatroon niet meer aan de verwachtingen voldoet, omwille van
verstopte materiaalslang.
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1. Draai de kraan van de canister dicht

2. Spuit de materiaalslang volledig leeg tot er
geen lijm en drijfgas meer uitkomt

3. Koppel de materiaalslang los van de
canister

4. Sluit de Cleaning Adaptor aan op de
materiaalslang en draai deze vast

Reinigen en onderhoud

5. Connecteer de Cleaning Adaptor op de
Rectavit Dissol Spray (de materiaalslang vult
zich direct met het oplosmiddel)

6. Laat het oplosmiddel 24uur werken indien de
materiaalslang volledig verstopt zou zitten. Zodra u
de reiniger voldoende kunt doorspuiten is de materiaalslang vrij van alle lijm (vloeistof moet helder zijn)

7. Sluit de materiaalslang aan op de Neospray
canister of op een nieuwe canister

8. Spuit de materiaalslang volledig door,
tot dat u terug een correct spuitbeeld krijgt
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Bewaring

Bewaring

1. Vergrendel het ErgoGrip Pistool.

2. Reinig de nozzle

3. Draai de kraan van de Neospray Canister
NOOIT dicht. De materiaalslang moet steeds
onder druk staan.

4. Bewaar de Neospray Canister op een droge
plaats, best bij +18°C tot +20°C. Positioneer
de canister niet rechtstreeks op een betonof tegelvloer.
5. Bij veelvuldig gebruik op de werf of frequent
transport van de canister raden wij de
Canister Heater aan. De Canister Heater
zorgt voor een ideale temperatuur van
de canister zodat hij steeds onmiddellijk
gebruiksklaar is.
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Verwerken lege canister

Verwerken lege canister
1. Voorzie steeds een nieuwe Neospray
Canister alvorens de materiaalslang los te
koppelen van de lege Neospray Canister.
2. Spuit de Neospray Canister volledig leeg
zodat er geen lijm en drijfgas meer uit het
ErgoGrip Pistool komt.
3. Draai de kraan dicht van de Neospray
Canister.
4. Spuit vervolgens de materiaalslang volledig
leeg tot er geen lijm en drijfgas meer uitkomt.
5. Koppel de materiaalslang los van de
Neospray Canister. Sluit onmiddellijk de
materiaalslang aan op een nieuwe Neospray
Canister, dit om te vermijden dat eventuele
lijmresten uitharden in de materiaalslang.
Draai vervolgens de kraan van de nieuwe
Neospray Canister onmiddellijk open.
6. Draai de kraan van de lege Neospray
Canister open in een goed geventileerde
ruimte.
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Mogelijke problemen en oplossingen

Problemen en oplossingen
Blaasvorming

Condensatie

Blaasvorming komt tot uiting enkele dagen
tot mogelijks enkele weken na applicatie.
Blaasvorming ontstaat doordat er onvoldoende
lang gewacht is alvorens de verlijming dicht te
leggen.

Er kan condensvorming op de lijmlaag optreden
tijdens het afdampen. De omgevingstemperatuur ligt dan te dicht bij het dauwpunt. Omdat
er dan een dunne waterlaag tussen de gelijmde
oppervlakken zit, zal de verlijming, ofwel onmiddellijk, ofwel na een paar uur, ofwel de dag nadien
gewoon verbroken kunnen worden. Er moet
steeds gezorgd worden dat de omgevingstemperatuur +4°C hoger ligt dan het dauwpunt.

Een van de voornaamste redenen hiervoor is het
niet respecteren van de afdamptijd. De afdamptijd bedraagt min. 1 tot 2 minuten en is heel sterk
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
vochtigheid. Hou er rekening mee dat de afdamptijd/droogtijd kan oplopen tot 10 minuten. Beide
materialen moeten volkomen droog aanvoelen,
alvorens dicht te leggen.
Controleer ook steeds of er niet te veel lijm werd
aangebracht.
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Mogelijke problemen en oplossingen

Geen mooi spuitpatroon

1. Er is teveel druk: trek de trekker van het
ErgoGrip Pistool niet volledig open. Het afregelen van ErgoGrip Pistool gebeurt door het
regelen van de gekartelde moer.
2. Uitgedroogde lijmresten binnenin de nozzle:
draai de nozzle van het ErgoGrip Pistool en
reinig deze met de Rectavit Dissol (Spray) tot
alle lijmresten in de nozzle verwijdert zijn.

3. De temperatuur van de canister is te laag.
De lijm is ideaal verwerkbaar bij een temperatuur van +15°C tot +25°C.
4. De nozzle is versleten. Voor het verkrijgen
van een optimaal resultaat vervangt u de
nozzle elke 10 à 15 canisters.
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Mogelijke problemen en oplossingen

 ekken aan materiaalslang,
L
ErgoGrip Pistool en/of Neospray
Canister
Indien de materiaalslang lekt ter hoogte van een
van de koppelingen wil dit zeggen dat de koppelingen onvoldoende vast zitten. Draai de kraan
van de Neospray Canister dicht en draai de koppelingen opnieuw aan.

De aansluitingen voor de Materiaalslang op
Neospray Canister en het ErgoGrip Pistool zijn
type gasaansluitingen zonder afdichtingsringen.
Deze aansluitingen moeten volledig vastgedraaid
worden tot de slang op zijn minst niet meer draait
op de koppelingen.
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Lekkend ErgoGrip Pistool
De naald van het ErgoGrip Pistool wordt afgedicht
door middel van 3 conische afdichtingsringen.
Doordat er teveel druk ontstaat (vb.: trekker van
het ErgoGrip Pistool wordt volledig ingedrukt) kan
het ErgoGrip Pistool aan de achterzijde beginnen
te lekken. Draai de kleine moer zachtjes verder
aan tot het lekken stopt.

Technische fiche

Technische fiche
Technische gegevens: het product
Basis

Polychloropreen

Uithardingsysteem

Fysisch drogend en kristallisatie

Viscositeit

Vloeibaar: 350 mPa.s

Dichtheid

± 0,87 kg/dm³

Vaste stof gehalte

± 27 %

Kleur

Roze of Transparant

Verpakking

Canister onder druk: 22,1L (+/-13kg)

Bewaring

Minstens 18 maanden in oorspronkelijke gesloten verpakking op
een droge plaats tussen +10°C en +25°C

Vochtbestendigheid

Goed

Temperatuurbestendigheid

-25°C tot +115°C ( piek tot +180°C)

Chemische bestendigheid

Lichte zuren en basen

Weekmakerbestendigheid

Goed

Technische gegevens: de verwerking
Benodigdheden

ErgoGrip Pistool, Materiaalslang, Nozzle

Verdunning

Gebruiksklaar

Verbruik

± 75 ml/m² tot 165m² per canister

Afdamptijd*: minimum

1 à 2 minuten

Opentijd : maximum

Tot 30 minuten na afdamptijd

Volledige doorharding*

48 uur – 72 uur

Druk

Stevig aanrollen, persen (15s tot 30s) of aankloppen met rubberen hamer

Toepassingstemp.

Min. +10°C, max +25°C; best tussen +15°C en +25°C

Reinigen

Rectavit Dissol Spray, Cleaning Adaptor

*

*

Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond en omgeving.
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Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften
• Buiten het bereik van kinderen bewaren.
• Enkel gebruiken in voldoende geventileerde
ruimten (bevat brandbaar drijfgas). Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen en niet in de
richting van een vlam of gloeiend voorwerp
spuiten, niet roken.
• Beschermen tegen de zon en niet blootstellen
aan een temperatuur hoger dan +50°C.
Na gebruik de geldende verwerkingsvoorschriften volgen.
• Herhaaldelijke blootstelling kan een droge
of een gebarsten huid veroorzaken. Kan
irriterend zijn voor de ogen. Draag geschikte
handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.

• Damp niet inademen.
• Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
veroorzaken.
• Bij transport in de wagen: canister steeds
rechtopstaand transporteren.
• Rectavit 1049 Neospray bevat geen tolueen,
geen cyclohexaan. Lichte geur omdat het
geen methyleenchloride bevat. Rectavit 1049
Neospray heeft geen carcinogene effecten.
• Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket
en het veiligheidsblad.
• Bewaar Rectavit 1049 Neospray op goed
geventileerde plaats.

Deze richtlijnen gelden enkel als algemene aanwijzing. De gebruiker dient voor in dienst name en op eigen
risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. Voor de volledigheid, consulteer de
technische fiche via onderstaande QR-code. Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar. Enkel voor professioneel gebruik

Raadpleeg de laatste versie
van de technische fiche via
deze QR-code.
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