LIJMWIJZER

Met handige uitneembare Lijmwijzer binnenin!

Rectavit Lijmen… Vast en zeker !

Wie “lijmen” zegt,
zegt Rectavit.

Deze gevestigde waarde stond aan de wieg van de
Belgische lijmmarkt en garandeert al meer dan 50
jaar een onberispelijke kwaliteit en een uitstekende
service.
Door jarenlang sterk te investeren in onderzoek en
ontwikkeling is Rectavit erin geslaagd een leiderschapspositie te verwerven en haar lijmassortiment
zowel in de breedte als in de diepte uit te bouwen
tot het meest vooruitstrevende op de Belgische
markt.
Niet aflatend wordt er enerzijds op zoek
gegaan naar kwaliteitsverbeteringen voor de
bestaande producten en anderzijds naar nieuwe
technologieën en nieuwe toepassingsgebieden.
Wie stilstaat, verliest terrein!

Onze technische dienst
helpt u graag verder.
Raadpleeg ook onze website:
www.rectavit.be
info@rectavit.be
Tel: +32 (0)9 216 85 20
Fax: +32 (0)9 216 85 30
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Tips voor een perfecte verlijming
•
•
•
•
•
•
•

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Maak de te verlijmen delen schoon, stof- en vetvrij.
Werk bij kamertemperatuur.
Na gebruik de lijmresten onmiddellijk verwijderen.
Sluit de verpakking goed af.
Bewaar de lijm op een droge, koele en vorstvrije plaats.
De technische fiche van elk product kan worden gedownload via de QR-codes.
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CONTACTLIJMEN

CONTACTLIJMEN

Rectavit Contactlijmen zijn uitermate
geschikt voor elk type vlakverlijming dat
zonder pers kan worden uitgevoerd.
Dit kan zowel voor houten en gestratifieerde bekledingspanelen, HPL, als voor schuimrubber, polyetherschuim, fineer en kantfineer, rubber, kurk, leder, karton op poreuze en
niet-poreuze ondergronden als hout, steen, effen beton, gipskarton.
Rectavit Contactlijmen zijn uitermate geschikt voor het verlijmen van twee niet-poreuze vlakke materialen, zoals bvb HPL, op elkaar.
Rectavit Contactlijmen zijn fysisch drogende lijmen op basis van synthetische rubbers
(polychloropreen of SBR) en oplosmiddelen (synthetische of water). Op beide vlakken
dient lijm te worden aangebracht. Het oplosmiddel heeft tijd nodig om te verdampen
alvorens de vlakken worden samengebracht en er een verlijming kan ontstaan.
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Algemeen moet men volgende zaken in acht nemen:

CONTACTLIJMEN

• De te verlijmen materialen moeten goed vlak zijn en passen. Contactlijmen hebben
geen vullend vermogen.
• Breng de lijm steeds op de twee zijden aan, gebruik de Rectavit Lijmkam A4 of
Lijmkam Mini.
• De droogtijd in acht nemen zodat de oplosmiddelen kunnen verdampen.
• Bij het samenvoegen zitten de materialen direct vast, verschuiven is quasi niet mogelijk.
• Klemmen is niet nodig, kortstondig goed aandrukken, hameren of persen is voldoende. De initiële drukkracht is het belangrijkste.
• Bij sterk poreuze ondergronden, na droging van een eerste lijmlaag, een tweede
aanbrengen.
• Voor plastic materialen, steeds een proefverlijming doen. Verlijmingen met materiaal
uit polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en Teflon® zijn meestal niet mogelijk.

Hoe kies ik de juiste lijm …
Oneffen vlakken, niet-passend,
opvulling noodzakelijk

ja

Zie Montagelijmen

ja

Zie Houtlijmen

ja

300 POLYSTYREEN
• solventhoudend
199 AQUACONTACT
• watergedragen

ja

155 CLEARFIX
• lijmkam/borstel, binnen & buiten
149 NEOSPRAY COMPACT
• aerosol, enkel binnen

ja

152 UNIVERSAL
160 GEL
• ideaal voor verticale toepassingen
149 NEOSPRAY COMPACT
• aerosol
199 AQUACONTACT
• watergedragen

nee
Persen mogelijk
nee
Polystyreen (piepschuim)
nee
Transparante verlijming
nee
Universele verlijming

l5

152 Universal

CONTACTLIJMEN

Universele vloeibare contactlijm voor het verlijmen van
houten en gestratifieerde decoratieve platen, metalen
sheets, kanten bandjes, kantfineer, stoffen, textiel, rubber, kurk, leder, linoleum, tapijt, karton, rubber, vele harde
en zachte kunststoffen/plastics enz., zowel onderling als
op de meeste ondergronden, hout, spaanplaat, metaal,
pleisterwerk.

Tips & Kenmerken
• Gemakkelijk met borstel of lijmkam A4 verwerkbaar.
• Directe hechting.
• Goede warmtebestendigheid.
• Vochtbestendig.
• Verbruik: 125 - 165 ml/m² per zijde, afhankelijk van de te verlijmen materialen.
• Voor polystyreen, Rectavit 300 gebruiken.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor de lijm uithardt.
• Verwerkingstemp: minimum +15°C.
• Open tijd: 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen.

Download de technische fiche

50 ml • 250 ml • 750 ml* • 2,5 L* • 5 L* • 20 L*

160 Gel
Universele zalfachtige/thixotrope contactlijm voor het
verlijmen van houten en gestratifieerde decoratieve platen, metalen sheets, kanten bandjes, kantfineer, stoffen,
textiel, linoleum, tapijt, kurk, leder, karton, rubber, vele
harde en zachte kunststoffen/plastics enz., zowel onderling als op de meeste ondergronden, hout, spaanplaat,
metaal, pleisterwerk.

Tips & Kenmerken
• Thixotroop (Gel).
• Verticaal toepasbaar.
• Directe hechting.
• Druipt niet. Trekt geen draden.
• Vocht-, vorst-, chemicaliën- en temperatuursbestendig.
• Economisch in verbruik.
• Verbruik: 200 - 250ml/m², afhankelijk van de te verlijmen materialen.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL en Easy Wipes voor de lijm uithardt.
• Opgelet: deze lijm niet verdunnen.
• Verwerkingstemp: minimum +15°C.
• Open tijd: 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen.
Download de technische fiche
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100 ml • 250 ml • 750 ml* • 5L*
* Enkel voor professioneel gebruik

155 Clearfix

Tips & Kenmerken

CONTACTLIJMEN

Glasheldere vloeibare contactlijm, bijzonder geschikt
voor het kleven van kunststoffen: zacht PVC, ABS, plexi,
polycarbonaat,… Tevens voor kantfineer,  metaal, leder,
textiel, rubber, kurk,... Ideaal voor gebruik waarbij de lijmnaad zichtbaar blijft: bv. handvaten of plaatjes op glazen
of plexi deuren, reparaties bij dektentzeilen en opblaasbare materialen  in zacht PVC.

• Transparant, geen bruine lijmranden meer.
• Onmiddellijk vast.
• Bestand tegen veroudering, hoge en lage temperaturen (-10°C tot
+70°C), lichte zuren en basen.
• Vochtbestendig.
• Verbruik: 200 - 250 ml/m² per zijde, afhankelijk van de te verlijmen materialen.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor de lijm uithardt.
• Verwerkingstemp: minimum +15°C.
• Open tijd: 5 à 10 min. laten drogen, exact op elkaar passen en aankloppen

50 ml • 750 ml

Download de technische fiche

300 Polystyreen
Universele, vloeibare contactlijm, voor verlijming van
platen in polystyreenschuim (Isomo®, Frigolit®, Kemisol®, Hisfa®) op  polystyreen, hout, effen beton, gipskartonplaten,  pleisterwerk. Voor dunne  polystyreenfolie,
gebruik Rectavit 260. Voor dunne polystyreenplafondtegels, gebruik Rectavit 330.

Tips & Kenmerken
• Onmiddellijk vast.
• Bestand tegen veroudering, hoge en lage temperaturen (-10°C tot
+70°C), lichte zuren en basen.
• Vochtbestendig.
• Verbruik: 125 - 165 ml/m² per zijde, afhankelijk van te verlijmen materialen.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor de lijm uithardt.
• Verwerkingstemp: minimum +15°C.
• Open tijd: 5 à 10 min. laten drogen alvorens samen te brengen (opdat
de lijm het polystyreenschuim niet zou aantasten).

Download de technische fiche

50 ml • 250 ml • 750 ml • 5 L
l7

149 Neospray Compact

CONTACTLIJMEN

Professionele contactlijm in aerosol voor het snel verlijmen van houten en gestratifieerde decoratieve platen,
metalen sheets, kanten bandjes, kantfineer, stoffen, textiel, linoleum, tapijt, kurk, leder, karton, papier, enz., zowel
onderling als op de meeste ondergronden, hout, spaanplaat, metaal, pleisterwerk.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar en uiterst gebruiksvriendelijk.
• Onmiddellijk vast.
• Vocht en warmtebestendig.
• Verbruik: ca. 125 ml/m² per zijde, afhankelijk van de te verlijmen materialen.
• Reinigen: met Rectavit Dissol of Easy Wipes voor de lijm uithardt.
• Verwerkingstemperatuur: min. + 10°C, max. + 25°C.
• Open tijd: 3 à 5 min. laten drogen, goed aandrukken.
• 3 spuitbreedtes.

500 ml (spray)

Download de technische fiche

199 Aquacontact
Watergedragen, universele, vloeibare en solventvrije contactlijm op basis van polychloropreen (Neopreen®).   Voor
tweezijdige verlijmingen van diverse materialen, houten en gestratifieerde decoratieve bekledingsplaten, traptreden, PVC-plinten, ... onderling of op hout, steen, beton, pleisterwerk, en andere
gladde niet-poreuze oppervlakken. Kan perfect gebruikt worden
voor verlijmingen van materialen in polystyreenschuim (Isomo®,
Styropor®, Frigolit®, ...), schuimrubber, polyetherschuim.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Snelle krachtopbouw.
• Onmiddellijk vast.
• Tolueen- en solventvrij.
• Vochtbestendig en warmtebestendig (tot +105°C).
• Chemisch bestendig tegen lichte zuren en basen.
• Verbruik: ca. 50 ml/m², per zijde.
• Open tijd: minimum 20 min., maximum tot 2 h.
• Reinigen: met (lauw) water voor verse lijm; na uitharding met Rectavit
Dissol of Easy Wipes.
• Verwerkbaar met borstel, rol of spuitinstallatie.
Download de technische fiche
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5L*
* Enkel voor professioneel gebruik
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MONTAGELIJMEN

Montagelijmen

Rectavit Montagelijmen.
Dankzij de vullende eigenschappen zijn
de Rectavit Montagelijmen zeer geschikt
voor de verlijming van uiteenlopende
materialen op de meest uiteenlopende
ondergronden, zowel binnen als buiten.
Montagelijmen worden vaak gebruikt wanneer schroeven niet gewenst of niet mogelijk
zijn.
Rectavit Montagelijmen zijn diverse producten, met elk een verschillende benadering.
Algemeen moeten we stellen dat zwaardere stukken gestut moeten worden tijdens het
drogingsproces.
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Aanbrengmethodes:
• Rectavit 200 EcoFix best gebruiken met de schuifmethode: de lijm eenzijdig in dotten of strepen aanbrengen, de materialen samenbrengen, op hun plaats schuiven en
vervolgens aankloppen.

• RectaFix best gebruiken met de schuifmethode. Maar om een correcte (elastische)
lijmvoeg te maken steeds voldoende lijm gebruiken. De droge lijmlaag moet min. ca.
2mm dik zijn. De gekleurde lijmen geven een beter resultaat dan de transparante.

MONTAGELIJMEN
CONTACTLIJMEN

• Rectavit 100 Montage & ColFix best gebruiken met de vast-los-vast methode: de
lijm eenzijdig in dotten of strepen aanbrengen, de materialen samenbrengen, goed
aandrukken en terug losmaken, enkele minuten laten rusten zodat de solventen kunnen verdampen, terug samenbrengen en vervolgens goed aankloppen zoals bij een
contactlijm. De verlijming zit onmiddellijk vast.

• Easy Fix heeft een unieke aanbrengmethode: lijm éénzijdig aanbrengen op het
plaatmateriaal, 5 à 8 min laten rusten, plaat op zijn plaats duwen en ca. 1 min aangedrukt houden.

Hoe kies ik de juiste lijm …
Watergedragen

ja

200 ECOFIX
• tot 140 kg/m²

ja

EASYFIX
• speciaal voor plaatmateriaal
COLFIX
• kleinere oppervlakken, lijsten, etc.
• onmiddellijk vast

ja

EASYFIX
• speciaal voor plaatmateriaal
• snel lijmen en opvullen
100 MONTAGE
• kleinere oppervlakken, plinten, etc.
• onmiddellijk vast

ja

RECTAFIX
• universele MS polymer lijmkit
• hoge aanvangshechting
EASYFIX
• speciaal voor plaatmateriaal
• snel lijmen en opvullen

nee
Delicate materialen
nee
Buiten

nee

Universeel
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Easy Fix

MONTAGELIJMEN

Sneldrogend
1-komponent
polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in
de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen
van isolatieplaten, gipskartonplaten en
cellenbeton. Ook voor het vastzetten van
elektrische inbouwdozen.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen (cellenbeton, gipskarton, isolatie).
• Sneldrogend.
• 30% sneller werken dan met poederlijmen.
• Na 1u al schilderen en pleisteren.
• Onmiddellijke uitzetting.
• Verbruik: tot 12 m² plaatmateriaal/750 ml.
tot 10 m² cellenbeton/750 ml.
• Reinigen: met PUR Cleaner voor uitharding van de
lijm.
• Gebruik Easy Fix Compact bij verlijmingen op moeilijk bereikbare plaatsen.
• 1 Bus vervangt 25 kg poederlijm

750ml

750ml

PLAATMATERIAAL
MATERIAU EN PLAQUE

1=10m2 1=12m2
CELLENBETON

PLAATMATERIAAL

1=100
INBOUWDOZEN
BLOCHETS

1=25kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUDRE

30%
SNELLER
PLUS RAPIDE

kg

25

25
kg

ORIGINAL

CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE

750 ml (NBS) • 750 ml (manueel)
300 ml (compact) • combibox (*)

750ml

1=12m

2

750ml

1=10m
the

2

1=100
INBOUWDOZEN

1=25kg
POEDERLIJM

30%
SNELLER

kg

1=10m2 1=12m2
BÉTON CELLULAIRE

MATERIAU EN PLAQUE

750ml

750ml

750ml

750ml

25
kg

25

1=100
BLOCHETS

1=25kg
COLLE EN POUDRE

30%
PLUS RAPIDE

750ml

750ml

25
kg

25

750ml

12 l

750ml

kg

Download de technische fiche

(*) 10 x Easy Fix NBS + 1 x PUR Cleaner NBS + 1 pistool comp.

Voorbereiden
Lijm klaarmaken
Alles verlijmen
Materiaal opkuisen
Opruimen

Bespaar jezelf de moeite!
Gebruik Rectavit Easy Fix!

Verlijmen van
gipsplaten

Verlijmen van
cellenbeton

Verlijmen van
isolatieplaten
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RectaFix
Lijmen, Afdichten, Monteren.
MONTAGELIJMEN

Snelhardende, uiterst krachtige en blijvend elastische
lijmkit op basis van MS polymers.
Geschikt voor het verlijmen, monteren en afdichten van
zowel poreuze als gladde materialen. Duurzaam bevestigen van alle gangbare bouwmaterialen.

Tips & Kenmerken

3in1

De absolute
topper in het
lijmgamma!

• Verhoogde aanvangshechting.
• Sterkere verlijming.
• Blijvend elastisch.
• Ook voor sanitaire toepassingen.
• Gemakkelijk verwerkbaar.
• Beter bestand tegen weersinvloeden.
• Overschilderbaar met de meeste watergedragen verven.
• Oplosmiddelvrij.
• Kleuren: Wit, Grijs, Zwart, Bruin, Beige en Transparant.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding  van de
lijm.

80 ml • 290 ml

Download de technische fiche

ColFix
Universele montagelijm, ook voor delicate materialen. Voor het bevestigen van allerhande vloer-, wand en
plafondmateriaal op klassieke bouwmaterialen. Voor decoratieve elementen in polystyreen (bv. Isomo®), latwerk,
plinten, PVC profielen, lambriseringen.

Tips & Kenmerken
• Onmiddelijk vast.
• Vervangt nagels en schroeven, snelle hechting.
• Vullend vermogen, ook op oneffen ondergronden.
• Ook verticaal toepasbaar.
• Water- en warmtebestendig (tot +60°C).
• Verbruik: ±170 ml/m², afhankelijk van ondergrond, ruwheid.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding  van de
lijm.

310 ml
Download de technische fiche
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100 Montage

Tips & Kenmerken

MONTAGELIJMEN

Universele, supersterke montagelijm op basis van
neopreen rubbers. Voor bevestiging op praktisch   alle
ondergronden van wandpanelen en schroten, houten en
kunststof sierstrips, vloerplinten, imitatiebalken (polyurethaan), siertegels of -platen aan schouwen, rozetten,
trapneuzen, dorpels (o.a. voor restauraties), natuursteen,
keramische tegels,…

• Onmiddelijk vast.
• Blijvend elastisch.
• Geschikt voor materialen onder spanning.
• Vullend vermogen, ook op oneffen ondergronden.
• Ideaal voor verticale toepassingen.
• Niet geschikt voor polystyreen (Isomo®).
• Vocht-, verouderings- en warmtebestendig (tot +100°C).
• Verbruik: 125 – 250 g/m², of 110 – 220 ml/m², afhankelijk van ondergrond, materiaal, gewicht.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding van de
lijm.

100 ml – 350 g

Download de technische fiche

200 EcoFix
Solventvrije, milieuvriendelijke montagelijm. Voor het
bevestigen van allerhande vloer-, wand- en plafondmateriaal op hout, metselwerk, pleisterwerk, beton. Voor decoratieve elementen in polystyreen (bv. Isomo®), latwerk,
plinten, PVC- en metaalprofielen, lambriseringen.

Tips & Kenmerken
• Milieuvriendelijk, oplosmiddelvrij.
• Vullend vermogen, ook op oneffen ondergronden.
• Ook verticaal toepasbaar.
• Vocht- en warmtebestendig (tot +70°C).
• Overschilderbaar.
• Verbruik: 300 – 700 ml/m2, afhankelijk van ondergrond,
ruwheid, absorptie.
• Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.
• Hoge aanvangshechting: 140 kg/m2

310 ml
Download de technische fiche
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HOUT- & CONSTRUCTIELIJMEN

HOUT- &
Constructielijmen
Rectavit Houtlijmen zijn een mooi uitgebalanceerd assortiment om alle
type houtsoorten en houtderivaten zoals spaanplaat, MDF, multiplex onderling te verbinden en om decoratieve panelen in hout, melamine en
kunststof op hout te verlijmen.
Rectavit Constructielijmen, bruisende PU gebaseerde D4 lijmen volgens EN 204/205, hebben een enorm breed toepassingsspectrum.
Rectavit Houtlijmen worden aangebracht op één van de te verlijmen vlakken. Indien
een hogere eindsterkte gewenst is, kan de lijm tweezijdig worden aangebracht. De
lijmverbindingen moeten tijdens de uitharding geklemd worden met een persdruk van
minstens 1 kg/cm² (0,1 N/mm²). Bij buitenafwerkingen vergeet zeker niet af te werken
met een lak of beitslaag. Alle Rectavit Houtlijmen zijn getest volgens EN 204.
Rectavit Constructielijmen kunnen niet alleen gebruikt worden voor de klassieke houtverbindingen maar kunnen tevens vele types isolatieplaten verlijmen en hebben ook
een zeer goede hechting op steenachtige materialen, metalen en vele kunststoffen.
Algemeen moet men volgende zaken in acht nemen:
• Bij houtlijm moet het hout winddroog zijn en 9 à 11% restvocht bevatten; voor binnengebruik maximaal
10 à 12%, voor buitengebruik maximaal 12 à 16%.
• Bij constructielijm moet het hout winddroog zijn. Voor binnengebruik mag het restvocht 10 à 11% bedragen, voor buitentoepassingen maximaal 20%.
• Breng het hout en de lijm steeds op temperatuur, min. +10°C.
• De materialen moeten mooi passen, max. toleratie van 0,25 mm voor de maximale kracht van de lijm.
• Minstens één van de te verlijmen materialen moet poreus zijn.
• De lijmen moeten steeds geklemd of geperst worden om hun maximale eindsterkte en waterbestendigheid te bereiken.
• Zachte houtsoorten en vlakverlijmingen kunnen reeds met een persdruk van 1 – 2 kg/cm² goed verlijmd worden.
• Voor harde houtsoorten en constructieverbindingen, steeds hogere drukwaarden nemen, 3 – 5 kg/cm².
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Oneffen vlakken, niet-passend,
opvulling noodzakelijk

ja

Zie Montagelijmen (pagina 11)

ja

210 CLASSIC
• D2 type lijm volgens EN 204
• droogt semi-transparant op

ja

225 EXPRESS
• D2 type lijm volgens EN 204
• droogt transparant op

ja

230 SUPER
• D3 type lijm volgens EN 204
• droogt transparant op

Vochtbestendige verlijming,
binnen en buiten

ja

zie Constructielijmen (hieronder)

Elastische verlijming

ja

Zie Montagelijmen (pagina 11)
• D4 type lijm volgens EN 204

nee
Normale verlijming, binnen
nee
Snelle verlijming, binnen
nee
Vochtbestendige verlijming, binnen

CONSTRUCTIElijmEn

nee

nee
Snel Handvast(< 30min)

nee

ja
Transparant

ja

nee

Extra vullend vermogen

ja

HOUT- & CONSTRUCTIELIJMEN

houtlijmEn

Hoe kies ik de juiste lijm …

STRUCTAN
• D4 type lijm volgens EN 204
• gelvormig • droogt transparant op
RECTAN
• vloeibaar, amberkleurig
STRUCTAN EXPRESS
• D4 type lijm volgens EN 204
• gelvormig • droogt transparant op
RECTAN EXPRESS
TRANSPARANT
• D4 type lijm volgens EN 204
• vloeibaar
250 SUPER FIX
• D4 type lijm volgens EN 204
• gelvormig • passing >0,25mm

NOMENCLATUUR VOLGENS EN 204/205
D1, houtlijm voor gebruik in een droog en matig binnenklimaat waarbij houtvocht kleiner is dan 15%.
D2, houtlijm voor gebruik in een binnenklimaat waarbij de verlijming kortstondig blootgesteld wordt aan hoge luchtvochtigheid en
waarbij houtvocht kleiner is dan 18%.
D3, houtlijm voor gebruik in een binnenklimaat waarbij de verlijming veelvuldig en kortstondig in contact komt met aflopend water of
condens, of waarbij de verlijmingen langdurig zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid, of in een buitenklimaat onder bescherming met een aangepaste afwerking van het oppervlak.
D4, houtlijm voor gebruik in een binnenklimaat waarbij de verlijming langdurig in contact komt met aflopend water of condens, of in een
buitenklimaat waarbij de verlijming is blootgesteld aan directe weersinvloeden met een aangepaste afwerking van het oppervlak.
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210 Classic

D2

HOUT- & CONSTRUCTIELIJMEN

Universele, snel afbindende, gebruiksklare witte
houtlijm op basis van PVAc met hoge eindsterkte. Voor
houtconstructies en -verbindingen (zwaluwstaart, pen en
gat). Voor alle houtsoorten, houtderivaten (fineer, spaanplaten,…), ook voor papier, karton en andere poreuze
materialen.

Tips & Kenmerken
• Hoge eindsterkte.
• Gemakkelijk verwerkbaar.
• Vochtbestendig (D2 volgens EN 204).
• Droogt semi-transparant op.
• Vlekt niet.
• Uitsluitend voor binnengebruik.
• Verbruik: 80 - 120 g/m2 voor vlakverlijming, 150 - 180 g/m2 voor
assemblage, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
• Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.

Download de technische fiche

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

225 Express

D2

Sneldrogende gebruiksklare witte houtlijm op basis
van PVAc met hoge kleefkracht. Voor houtconstructies en
-verbindingen zoals zwaluwstaart, pen en gat. Voor alle
houtsoorten en houtderivaten (fineer, spaanplaat, multiplex, hardboard), ook papier, karton en andere poreuze
materialen.

Tips & Kenmerken
• Zeer snel droog.
• Hoge eindsterkte.
• Vochtbestendig (D2 volgens EN204).
• Droogt transparant op.
• Vlekt niet.
• Uitsluitend voor binnengebruik.
• Verbruik: 80 - 120 g/m2 voor vlakverlijming, 150 - 180 g/m2 voor
assemblage, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
• Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.

Download de technische fiche

18 l

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

230 Super

D3

Tips & Kenmerken

HOUT- & CONSTRUCTIELIJMEN

Snel afbindende, waterbestendige (D3), gebruiksklare
witte houtlijm met hoge kleefkracht op basis van PVAc.
Voor houtconstructies en -verbindingen zoals raam- en
deurkozijnen, trappen, zitmeubelen. Voor harde, zachte
en exotische houtsoorten, houtderivaten (hardboard,
multiplex, spaanplaat, fineer,…), diverse poreuze ondergronden.

• Hoge kleefkracht.
• Snelle droging.
• Bestand tegen hoge temperaturen.
• Hoge waterbestendigheid (D3 volgens EN 204).
• Droogt transparant op.
• Voor binnen- en afgeschermd buitengebruik.
• Verbruik: 80 - 120 g/m2 voor vlakverlijming, 150 - 180 g/m2 voor
assemblage, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
• Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.
• Door toevoeging van Rectavit Verharder wordt dit een D4 Houtlijm.

Download de technische fiche

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 10 kg • 25 kg

Rectan

D4

Gebruiksklare ongevulde PU houtlijm voor watervaste en zeer sterke verlijmingen. Ideaal voor buitenschrijnwerk en houtconstructies en -verbindingen in
vochtige ruimtes als badkamers, keukens en sauna. Voor
alle houtsoorten, ook tropische houtsoorten en vochtig
hout. Poreuze en niet poreuze ondergronden, steen, beton, polyurethaanplaten en traditionele bouwmaterialen.

Tips & Kenmerken
• Sterke verlijming.
• Vullend vermogen.
• Vochtig hout en vettige houtsoorten.
• Bestand tegen hoge temperaturen.
• Watervast (D4 volgens EN 204)*.
• Voor binnen- en buitengebruik.
• Verbruik: 140 - 160 g/m2, afhankelijk van ondergrond, ruwheid,
houtsoort.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL, Easy Wipes of Rectavit PUR CLEANER
voor uitharding van de lijm.

Download de technische fiche

250 g • 500 g • 750 g • 5 kg • 20 kg
(*) Voldoet aan de eisen van DIN EN 14257 (WATT 91) aan
warmtebestendige verlijmingen voor hout en houtmaterialen.
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Rectan Express Transparant D4
HOUT- & CONSTRUCTIELIJMEN

Gebruiksklare, ongevulde hout- en constructielijm
op basis van polyurethaan. Uiterst snel. Transparant.
Vloeibaar. Voor het watervast verlijmen van droog en
vochtig hout (max. 30%); eveneens voor rubber, beton,
polystyreenschuim (bv. Isomo®, Frigolit®), PU-schuim,
rotswol, glaswol, metalen en andere bouwmaterialen op
poreuze ondergronden.

Tips & Kenmerken
• Uiterst snelle uitharding: handvast binnen 10min.
• Transparant, geen bruine lijmranden.
• Vloeibaar.
• Ook op licht vochtige ondergronden.
• Vullende eigenschappen door expansie.
• Waterbestendig (D4 volgens EN 204).
• Geschikt voor vochtig, tropisch en vettig hout.
• Temperatuursbestendigheid: -30° tot +100°C.
• Oplosmiddelvrij.
• Verbruik: 100 - 200 ml/m2.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL, Easy Wipes of Rectavit PUR CLEANER
voor uitharding van de lijm.
• Klemmen bevordert de eindsterkte.

500 ml • 5L
Download de technische fiche

250 Superfix

D4

1-Component watervaste en vullende krachtlijm voor
alle constructies. Op basis van polyurethaan. Voor het
watervast verlijmen van hout en houtconstructies, steen,
natuursteen, beton en andere poreuze materialen, onderling en met metaal, PVC, polystyreen- en PU-schuim,
rotswol, glaswol, en andere bouwmaterialen.

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ook op licht vochtige ondergronden.
Ultra snelle doorharding, handvast na 30 min.
Hoge afschuifsterkte, + 100 kg/cm2.
Hoog vullend vermogen.
Waterbestendig (D4 volgens EN 204).
Temperatuursbestendigheid: -30° tot +100°C.
Gemakkelijk schuurbaar en overschilderbaar.
Voor binnen- en buitengebruik.
Verbruik: 160 - 270 ml/m2, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, laagdikte.
Reinigen: met Rectavit DISSOL, Easy Wipes of Rectavit PUR CLEANER voor uitharding van de lijm.
• Klemmen bevordert de eindsterkte.

290 ml
Download de technische fiche

20 l

Structan

D4

Tips & Kenmerken

HOUT- & CONSTRUCTIELIJMEN

Thixotrope PU hout- en constructielijm voor watervaste en zeer sterke verlijmingen. Ideaal voor buitenschrijnwerk en houtconstructies en -verbindingen in vochtige
ruimtes als badkamers, keukens en sauna. Voor alle
houtsoorten, ook tropische houtsoorten en vochtig hout
(RV max. 30%), rubber, beton, steen, PU-schuim (Isomo®, Frigolit®,…), rotswol, glaswol, metalen en andere
bouwmaterialen op poreuze ondergronden.

• Vullende eigenschappen door expansie (bij minder passende verbindingen),
de verbindingssterkte ligt in die gevallen lager.
• Transparant
• Waterbestendig (D4 volgens EN 204)*.
• Temperatuursbestendigheid: -30° tot +100°C.
• Oplosmiddelvrij.
• Verbruik: 225 - 350 ml/m2, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL, Easy Wipes of Rectavit PUR CLEANER voor
uitharding van de lijm.
• Poreuze materialen: 2 zijden inlijmen.
• Niet-poreuze materialen: eerst opruwen.
• Klemmen bevordert de eindsterkte.
Download de technische fiche

(*) Voldoet aan de eisen van DIN EN 14257 (WATT 91) aan
warmtebestendige verlijmingen voor hout en houtmaterialen.

Structan Express

310 ml

D4

Snelhardende, thixotrope PU hout- en constructielijm geschikt voor het watervast verlijmen van droog en
vochtig hout (max. 30%); eveneens voor rubber, beton,
polystyreenschuim (bv. Isomo®, Frigolit®), PU-schuim,
rotswol, glaswol, metalen en andere bouwmaterialen op
poreuze ondergronden.

Tips & Kenmerken
• Uiterst snelle uitharding: handvast binnen 10 min.
• Vullende eigenschappen door expansie (bij minder passende verbindingen), de verbindingssterkte ligt in die gevallen lager.
• Waterbestendig (D4 volgens EN 204)*.
• Temperatuursbestendigheid: -30° tot +100°C.
• Oplosmiddelvrij.
• Verbruik: 180 - 350 ml/m2, afhankelijk van ondergrond, ruwheid, houtsoort.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL, Easy Wipes of Rectavit PUR CLEANER voor
uitharding van de lijm.
• Klemmen bevordert de eindsterkte.
• Poreuze materialen: 2 zijden inlijmen.
• Niet-poreuze materialen: eerst opruwen.
• Transparant
Download de technische fiche

(*) Voldoet aan de eisen van DIN EN 14257 (WATT 91) aan
warmtebestendige verlijmingen voor hout en houtmaterialen.

310 ml
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PARKETLIJMEN

PARKETlijmen

Rectavit Parketlijmen zijn een uitgebreid
en compleet assortiment aan lijmen en
voorstrijken voor alle mogelijke types parket en ondergronden.
De huidige generatie Rectavit Parketlijmen zijn de vrucht van jarenlang, intensief
investeren in onderzoek en ontwikkeling.
Rectavit Parketlijmen houden rekening met drie belangrijke criteria: ondergrond,
formaat van de parketplanken en de houtsoorten. Rectavit 249 kan vrijwel alle
applicaties aan, maar meer specifieke toepassingen hebben dan weer nood aan een
ander verlijmingssysteem.

22 l

Anhydriet Chape
met/zonder
vloerverwarming

Tegelvloeren

Egaline

Onderparket

Poederende
ondergrond

Houten
lattenwerk
Vloerbalk

Houten ondervloer
(mozaïek, OSB, spaan, ...)

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

-

-

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Mozaïek-, Lamparket

-

-

-

-

243 Dispersie

-

-

Tapis, Bourgogne

-

-

-

-

243 Dispersie
+ nagelen

-

-

Kopshout

PUP1000
+ 245 2K PU

P1500
+ 245 2K PU

P1500
+ 245 2K PU

245 2K PU

245 2K PU

P1600
+ 245 2K PU

-

Normaal hout

-

249
MS Polymer

249
MS Polymer

-

-

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Kritisch hout

-

249
MS Polymer

249
Express

-

249
MS Polymer

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Naaldhout

-

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Exotisch hout

249
Express

249
Express

249
Express

249
Express

249
Express

P1600 + 249
Express

248 Cordon

Normaal hout

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Kritisch hout

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Naaldhout

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Exotisch hout

249
Express

249
Express

249
Express

249
Express

249
Express

P1600 + 249
Express

248 Cordon

Bamboe
Massief

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

249
MS Polymer

P1600 + 249
MS Polymer

248 Cordon

Duoplanken
Meerlaags parket

248
Multilayer

248
Multilayer

248
Multilayer

248
Multilayer

243
Dispersie

P1600 + 248
Multilayer

248 Cordon

235
Parketnadenlijm

-

Traditionele
stroken
Massief

Planken
Massief

PARKETLIJMEN

Cementgebonden Chape
met/zonder vloerverwarming, Beton

Rvit241
Zwevend
parket

235
Parketnadenlijm

235
Parketnadenlijm

235
Parketnadenlijm

235
Parketnadenlijm

Voor meer inlichtingen vraag naar de Rectavit Parketgids.

235
Parketnadenlijm

Rectavit Parketwijzer

GRATIS aanvragen via info@rectavit.be
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241 Alcohol

PARKETLIJMEN

Gebruiksklare parketlijm op basis van synthetische
harsen. Voor het éénzijdig verlijmen van vele mozaïek-,
laminaat en strokenparket in diverse houtsoorten als eik,
beuk, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze ondergronden, ook op anhydrietdekvloeren.

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklaar.
Watervrij.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Snelle aanvangskleefkracht.
Hoge eindsterkte.
Laag verbruik.
Massieve planken tot 14 cm breed.
Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m2, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
Droogtijd: beloopbaar na 24 u, belastbaar na 48u.
Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken met lijmkam B3.

1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

Download de technische fiche

243 Dispersie
Parketlijm op basis van dispersies is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van parketsoorten in kleine formaten, max. 250x50mm, in niet-kritische houtsoorten op
goed absorberende vlakke ondergronden.

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklaar.
Waterarm.
Gemakkelijk verwerkbaar met lijmspatel.
Snelle aanvangskleefkracht.
Oplosmiddelvrij.
Geschikt voor alle klassieke houtsoorten.
Hoge eindsterkte.
Massieve planken tot 14 cm breed.
Laag verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond en
lijmkam.
• Droogtijd: beloopbaar na 24 uur, schuur- en belastbaar na 48 uur.
• Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.
• Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3.
Download de technische fiche

24 l

15 kg

245 2K PU

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARKETLIJMEN

2-component, hard-elastische parketlijm op basis
van polyurethaan. Solvent-, water- en krimpvrij. Voor
het krachtig verlijmen van ondervloeren, mozaïek- staaf-,
massief-, exotisch parket, langs-hout lamellen parket,
gereed parket en groot formaat parkettegels op poreuzeen niet-poreuze ondergronden als hout, dekvloeren, beton, steen, tegels en metaal.

Uitstekende hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden.
Vullend vermogen.
Oplosmiddelvrij.
Voor het stootvast verlijmen van groot formaat plankenparket en parkettegels.
Vochtbestendig en geschikt voor vloerverwarming.
Geschikt voor kritische en vochtgevoelige houtsoorten.
Massieve planken tot 18 cm breed.
Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m2, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
Droogtijd: beloopbaar 24 uur, belastbaar 24 uur.
Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken met lijmkam B3.

5 kg • 10 kg

Download de technische fiche

247 1K PU
Één-component gebruiksklare elastische parketlijm
op basis van polyurethaan. Voor het verlijmen van ondervloeren, houtparket en lamellen parket op poreuze
ondergronden als hout, dekvloeren, beton, steen en nietgeglazuurde tegels.

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Download de technische fiche

Uitstekende hechting op poreuze ondergronden.
Geluidsdempend, trillingswerend en thermisch isolerend.
Klaar voor gebruik, watervrij en vochtbestendig.
Vormt een permanente elastische verlijming.
Lange open tijd, tot 60 min. na aanbrengen.
Geschikt voor vloerverwarming.
Geschikt voor vochtgevoelige houtsoorten.
Massieve planken tot 14 cm breed.
Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m2, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
Droogtijd: beloopbaar 24u, belastbaar 24u.
Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken met lijmkam B3.

6 kg • 12 kg
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248 Cordon

PARKETLIJMEN

Universele, elastische parketlijm op basis van MSPolymers speciaal voor rupsverlijming van meerlaags
parket. Geschikt voor alle houtsoorten, ook voor bamboe.

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Water-, solvent- en isocyanaat vrij.
Goede vocht- en waterbestendigheid.
Gebruiksklaar; minder voorbereidingswerk.
Geschikt voor vloerverwarming.
Meerlaags gereed parket tot 18 cm.
Speciaal ontwikkeld voor meerlaags, gereed parket tot 18cm breed.
Verbuik: tot 2 m²/600 ml afhankelijk van type en absoptie van ondergrond.
Droogtijd: beloopbaar na 8u, belastbaar na 24u.
Reinigen: met Rectavit Dissol of Easy Wipes voor verse lijm.
Te gebruiken met kitpistool voor worsten met driehoek spuitmond.

600 ml

Download de technische fiche

248 Multilayer
Universele, zeer snel doorhardende gebruiksklare
parketlijm op basis van MS polymers voor het verlijmen
van houten ondervloeren, meerlaags en gereed parket
van alle houtsoorten, ook vochtig, vettig tropisch hout en
bamboe, zowel op poreuze als op niet-poreuze ondergronden.

Tips & Kenmerken
• Oplosmiddel-, water- en isocyanaatvrij.
• Goede vocht- en warmtebestendigheid.
• Vormt een elastische, krimpvrije lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
• Klaar voor gebruik.
• Geschikt voor vloerverwarming.
• Hoge akoestische isolatie en trilling bestendigheid.
• Meerlaags gereed parket tot 18 cm breed.
• Speciaal ontwikkeld voor meerlaags, gereed parket.
• Verbruik: 0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam
• Droogtijd: beloopbaar na 6 uur, schuur- en belastbaar na 24-48u.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
• Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B11 voor groot formaat parket en B3 voor klein formaat.
Download de technische fiche

26 l

16 kg

249 MS Polymer

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARKETLIJMEN

Universeel inzetbare, gebruiksklare elastische parketlijm op basis van MS Polymers. Snelle doorharding en
hoge eindsterkte. Geschikt voor alle parketsoorten. Voor
het verlijmen van ondervloeren, plankenvloeren, houtparket en laminaatparket op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmer en anhydrietdekvloeren.

Oplosmiddel-, water- en isocyanaatvrij.
Goede vocht- en warmtebestendigheid.
Klaar voor gebruik.
Vormt een elastische, krimpvrije lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
Geschikt voor vloerverwarming.
Geschikt voor vochtgevoelige, vettige tropische houtsoorten en bamboe.
Meerlaags gereed parket tot 23 cm, massieve planken tot 18 cm breed.
Verbruik: 1,0 – 1,2 kg/m2, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
Droogtijd: beloopbaar na 2u, belastbaar na 24u.
Reinigen: met Rectavit Dissol of Easy Wipes voor verse lijm.
Te gebruiken met lijmkam B11.

6 kg • 16 kg

Download de technische fiche

249 Express
Elastische parketlijm op basis van hybride polymeren, snelle krachtopbouw, snel afwerkbaar. Nog snellere
doorharding en hogere eindsterkte. Geschikt voor het
krachtig verlijmen van alle houtsoorten. Voor het verlijmen van ondervloeren, laminaat, lamel, meerlaags, gereed parket en grote massieve planken. Ook geschikt op
ondergronden met vloerverwarming.

Tips & Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Download de technische fiche

Zeer snelle krachtopbouw
Oplosmiddel-, water- en isocyanaatvrij.
Goede vocht- en warmtebestendigheid.
Gebruiksklaar.
Vormt een elastische krimpvrije lijmlaag met uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
Geschikt voor alle houtsoorten, ook vochtgevoelige, vettige tropische houtsoorten en bamboe.
Geschikt voor kritische houtsoorten op niet-zuigende ondergronden.
Meerlaags gereed parket tot 29 cm breed, massieve planken tot 22 cm breed.
Verbruik: 1,0 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van ondergrond, lijmkam.
Droogtijd: beloopbaar na 2 uur, schuur- en belastbaar na 12 uur.
Reinigen: met Rectavit DISSOL of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B11.

12 kg (2 x 6 kg)
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235 Nadenlijm

D3

PARKETLIJMEN

Snel afbindende, waterbestendige (D3), gebruiksklare
parketnadenlijm op PVAc- basis. Voor het verlijmen van
vlottend parket zowel in hout als in laminaat.

Tips & Kenmerken
• Hoge kleefkracht.
• Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
• Gebruiksaanwijzing: de lijm in een dunne draad enkel in de voeg aanbrengen alvorens parket in elkaar te schuiven.
• Verbruik: ±185 lopende meter/kg.
• Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.

Download de technische fiche

28 l

500 g

PARKETLIJMEN
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TEGEL- & DECORATIELIJMEN

TEGEL- &
DECORATIElijmen

Rectavit Decoratie & Tegellijmen
De Rectavit Tegellijmen zijn CE gemarkeerde dispersietegellijmen. Dit type tegellijmen
voldoet minimaal aan dezelfde minimum waarden als de mortellijmen (C).

30 l

500 CaroFix

Tips & Kenmerken

TEGEL- & DECORATIELIJMEN

Gebruiksklare, professionele tegellijm (EN 12004:
D1T) voor het binnenshuis verlijmen van faience, mozaïektegels, keramische tegels en natuursteen op poreuze
bouwmaterialen zoals beton, cellenbeton, baksteen,
pleisterwerk, gipskartonplaten, hout, plinten.

• Ideaal voor vochtige ruimtes als badkamers, keukens en andere sanitaire ruimtes.
• Grote aanvangskleefkracht, geen wegzakkingen.
• Goede weerstand tegen warmte.
• Vloertegels max. 15x15 cm, met een maximale lijmlaagdikte van 3 mm
• Wandtegels max. 25x25 cm, met een maximale lijmlaagdikte van 3 mm
• Verbruik: 1 kg/m2 voor vloeren, 1 kg/m2 voor mozaïektegels, 1,2 – 1,5 kg/
m2 voor faience, afhankelijk van effenheid wandoppervlak, lijmspatel.
• Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt.
• Ook verkrijgbaar in handige koker voor reparaties.
• Voor tegel op tegel verlijming: gebruik RectaFix.

Download de technische fiche

310 ml • 1,25 kg • 4 kg • 7 kg • 15 kg • 25 kg

550 CaroFlex
Gebruiksklare, flexibele en watervaste tegellijm (EN
12004: D2T) voor het binnenshuis verlijmen van vloeren muurtegels. Geschikt voor het verlijmen van faïence,
mozaïektegels, keramische tegels, steenstrips en natuursteen op de meeste ondergronden.

Tips & Kenmerken
• Ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.
• Grote aanvangskleefkracht zonder wegzakkingen.
• Goede weerstand tegen warmte; is geschikt op vloerverwarming.
• Vloertegels max. 30x30cm, met een maximale lijmlaagdikte van 3 mm.
• Wandtegels max. 35x50cm, met een maximale lijmlaagdikte van 3 mm.
• Verbruik: 1–3 kg/m², afh. van de lijmspatel, de rugzijde van de tegel, de
vlakheid van de ondergrond.
• Reinigen: met (lauw) water alvorens het product begint op te drogen.
• Voor tegel op tegel verlijming: gebruik RectaFix.

Download de technische fiche

4 kg • 15 kg
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275 Glasvezellijm
TEGEL- & DECORATIELIJMEN

Professionele gebruiksklare dispersielijm. Voor glasvezelbehang (alle motieven), glasvlies, polystyreenrollen
op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, steen, beton, hout en houtderivaten.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol.
• Overschilderbaar na droging.
• Droogt wit op.
• Warmtebestendig.
• Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
• Verbruik: 125 - 250 g/m2, afhankelijk van type en absorptie van ondergrond.
• Droogtijd: 12u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
• Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.

1 kg • 5 kg • 10 kg
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330 Polystyreenlijm
Universele, gebruiksklare pastalijm voor polystyreen.
Op basis van acrylaten. Voor plafondtegels, sierlijsten,
rosassen, decoratieve elementen, isolatieplaten en -vellen in hard of zacht polystyreen op poreuze ondergronden zoals pleisterwerk, gipskartonplaten, steen, beton,
hout en houtderivaten. Op gladde of niet-zuigende ondergronden gebruik RECTAVIT 300.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Oplosmiddelvrij.
• Hoge kleefkracht.
• Gemakkelijk verwerkbaar.
• Overschilderbaar na droging.
• Warmtebestendig.
• Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
• Verbruik: volledige verlijming: 1 kg/m2, afhankelijk van lijmkam en ondergrond, met lijmdotten: 200 – 330 g/m2, afhankelijk van de applicatie.
• Droogtijd: 24u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
• Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.
Download de technische fiche
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310 ml • 1,5 kg • 4 kg • 8 kg

260 Vloerbekledingslijm

Tips & Kenmerken

TEGEL- & DECORATIELIJMEN

Universele professionele gebruiksklare dispersielijm.
Op basis van acryl polymeren. Voor vinyl, homogene en
heterogene PVC vloerbekleding, tapijt met schuimrug,
jute, action back of polyesterweefsel, naaldvilt, linoleum
op poreuze ondergronden zoals hout, beton, steen. Tevens geschikt voor wandbekleding.

• Gebruiksklaar.
• Gemakkelijk verwerkbaar.
• Hoge kleefkracht.
• Elastische lijmlaag.
• Warmtebestendig.
• Geschikt voor vloer met vloerverwarming.
• Binnengebruik. Ook voor vochtige ruimtes.
• Verbruik: 300 - 600 g/m2, afhankelijk van type vloerbekleding en ondergrond.
• Droogtijd: open tijd 30 min., volledig droog 12u, afhankelijk van omgevingsfactoren en ondergrond.
• Reinigen: met (lauw) water voor uitharding van de lijm.
Download de technische fiche

1,25 kg • 3 kg • 10 kg
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SNELLIJMEN

SNELlijmen

Loctite Super Glue-3 biedt een compleet
assortiment van hoogstaande, kwalitatieve
en innovatieve secondelijmen. De kracht
en snelheid zijn verbazingwekkend.
Geavanceerde technologieën vormen
de basis voor het assortiment Loctite
secondelijmen die instaan voor een
kant-en-klare oplossing voor meer dan
duizend toepassingen in en om het huis.
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Hoe kies ik de juiste lijm …
Lijm oppervlakte < 4cm²

neen

ja

Langere open tijd

ja

Loctite SuperGlue-3 Power Easy
• langere open tijd , corrigeerbaar
en plakt niet aan de vingers

ja

Loctite SuperGlue-3 Glass
• onzichtbaar
• water- en vaatwasbestendig

ja

Loctite SuperGlue-3 All Plastics
• activator + lijm

ja

Loctite SuperGlue-3 Power Flex
• speciaal voor flexibele materialen
zoals rubbers
• water- en vaatwasbestendig

ja

Loctite SuperGlue-3 Gel Universal
& Gel Control
• minder passende verbindingen,
verticaal toepasbaar

nee
Glas, kristal, edelstenen
nee
Kunststoffen ook voor
polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP)
nee
Flexibele verlijming
nee
Vullend vermogen
nee

SNELLIJMEN

Loctite SuperGlue-3

RECTAVIT EPOXY RAPID
• transparante en ultra-snelle
2K epoxylijm
RECTAVIT
EPOXY VLOEIBAAR STAAL
• metaalkleurige en snelle 2K
epoxylijm

Loctite SuperGlue-3 Liquid Universal & Liquid Control
Loctite SuperGlue-3 Liquid Precision & Brush on
• vloeibaar
• water- en vaatwasbestendig
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Epoxy Rapid

SNELLIJMEN

Ultra-snelle, transparante, 2-component epoxylijm
voor buitengewone sterke hechtingen van metalen, keramiek, aardewerk, edelstenen, glas, hout, kunststof. Ook
voor niet-passende verlijmingen. Geleverd in een handige doseerinjectiespuit.

Tips & Kenmerken
• Meng slechts de nodige hoeveelheid samen en binnen de 5 min.
gebruiken.
• Na toepassing de lijmverbinding gedurende een uur klemmen met
een plakband of een elastiekje voor een maximale en snelle uitharding.
• Na gebruik de spuitmonden schoonmaken, afsluiten met de voorziene dop en er voor zorgen dat het hars en de harder niet met
elkaar in aanraking komen.
• Lijmverbinding is water-, warmte- (tot +100°C) en chemicaliënbestendig.

24 ml

Download de technische fiche

Vloeibaar Staal
Ultra-snelle, 2-component epoxylijm in een grijze metallisé kleur voor buitengewone sterke hechtingen van
metalen zoals staal, ijzer, inox, aluminium, koper, brons,
maar ook beton, hout, kunststof. De lijm kan ook gebruikt
worden voor het vullen en herstellen van deze materialen.
Geleverd in een handige doseerinjectiespuit.

Tips & Kenmerken
• Meng slechts de nodige hoeveelheid samen en binnen de 5 min.
gebruiken.
• Na toepassing de lijmverbinding gedurende een uur klemmen met
een plakband of een elastiekje voor een maximale en snelle uitharding.
• Na gebruik de spuitmonden schoonmaken, afsluiten met de voorziene dop en er voor zorgen dat het hars en de harder niet met
elkaar in aanraking komen.
• Lijmverbinding is water-, warmte- (tot +100°C) en chemicaliënbestendig.

Download de technische fiche
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24 ml

Loctite SuperGlue-3
Liquid Universal

Tips & Kenmerken

SNELLIJMEN

Glasheldere secondelijm geschikt voor tal van toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,… Lijmt
de meeste materialen in enkele seconden: rubber, metalen, de meeste plastics, hout, aardewerk, leder, sieraden,
juwelen,…

• Lijmt ijzersterk in enkele seconden.
• Water- en vaatwasbestendig
• Eenvoudig te gebruiken zonder morsen, mengen of klemmen.
• Niet geschikt voor autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon, Polystyreen (piepschuim) en synthetische weefsels.
• Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele
seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de verpakking.

Download de technische fiche

3 g • 3 g (Control) • 5 g (Precision) • 5 g (Brush on)
20 g (Professional) • 10 g (Precision Max)

Loctite SuperGlue-3
Gel Universal
Glasheldere thixotrope secondelijm, druipt niet, geschikt voor verticale toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,… Lijmt de meeste materialen in
enkele seconden: rubber, metalen, de meeste plastics,
hout, aardewerk, leder, sieraden, juwelen,…

Tips & Kenmerken
• Lijmt ijzersterk in enkele seconden.
• Eenvoudig te gebruiken zonder morsen, mengen of klemmen.
• Niet geschikt voor autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon, Polystyreen (piepschuim) en synthetische weefsels.
• Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele
seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de verpakking.

Download de technische fiche

3 g • 3 g (Control)
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Loctite SuperGlue-3
Power Flex
SNELLIJMEN

Glasheldere, thixotrope, flexibele secondelijm. Verlijmt
vrijwel alle materialen: plastics, rubbers, metaal, leder,
hout, karton, papier. Specifiek voor het snel verlijmen van
rubber, voor verlijmingen die een zekere flexibilteit nodig
hebben.

Tips & Kenmerken
• Glashelder.
• Waterbestedig.
• Blijvend flexibel
• Makkelijk te doseren (flex gel control).
• Niet geschikt voor glas op metaal, glas op glas en verlijming op alle
kunststoffen.
• Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele
seconden aan elkaar, lees aandachtig de instructies op de verpakking.

3 g • 10 g (Max) • 3 g (Control)
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Loctite SuperGlue-3
Power Easy
Glasheldere, thixotrope en corrigeerbare secondelijm, geschikt
voor verschillende toepassingen.  Verlijmt vrijwel alle materialen:
porselein, metaal, aardewerk, leder, hout, papier, de meeste
kunststoffen (PVC, ABS), papier en karton. Specifiek voor het snel
verlijmen van kleine oppervlakken, van herstellingen, kan kleine
onregelmatigheden opvullen, perfect voor verticale oppervlakken.

Tips & Kenmerken
• Kleeft niet direct  aan de vingers: tweemaal langzamer dan een standaard Loctite Secondelijm.
• Enkele seconden corrigeerbaar.
• Oplosmiddelvrij.
• Dop verstopt niet door uniek applicatiesysteem.
• Niet geschikt voor glas op metaal, glas op glas en verlijming op alle
kunststoffen.
• Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele
seconden aan elkaar. Lees steeds aandachtig de instructies op de
verpakking.

Download de technische fiche
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3g

Loctite SuperGlue-3
Glass

Tips & Kenmerken

SNELLIJMEN

Glasheldere secondelijm speciaal voor glas. Glas op
glas, glas op metaal of glas op kristal. Geschikt voor tal
van toepassingen in huis, op de werkvloer, aan de wagen,… U.V. drogende secondelijm.

• Glashelder.
• Water, detergent en vaatwasmachine resistent.
• Toe te passen in een goed verlicht lokaal omdat er U.V.-stralen nodig
zijn om de verlijming tot stand te brengen. Hoe sterker het licht, hoe
sneller de lijm.
• Gekleurd glas kan problemen geven omdat deze de U.V.-stralen
kunnen blokkeren.
• Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polystyreen (PS) en Teflon®.
• Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele
seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de
verpakking.

3g
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Loctite SuperGlue-3
All Plastics
Secondelijm systeem voor het verlijmen van alle kunststoffen,
ook polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP), maar ook hard en
zacht PVC, metaal, porselein, keramiek, rubber, leder, hout, kurk,
papier en karton. Ideaal voor herstellingen van kunststof voorwerpen zoals speelgoed, autoaccessoires, kantoorbenodigdheden,…

Tips & Kenmerken
• Voor alle plastics.
• Eenvoudig systeem: eerst primer, dan lijm.
• Lijmt ijzersterk in enkele seconden.
• Niet geschikt voor Teflon®, glas, schuimen en voorwerpen die nat
worden tijdens gebruik.
• Voorzichtig omspringen met deze lijmen: lijmt de huid binnen enkele
seconden aan elkaar, lees steeds aandachtig de instructies op de
verpakking.

Download de technische fiche

2 g primer + 4 ml lijm
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DIVERSE LIJMEN

DIVERSE LIJMEN

Diverse lijmen
IsoPur Daklijm, 425 Hard PVC lijm
Chemische verankering
ChimFix
Lijmen in Tubes
Hobbylijm, Schoenlijm, Polystyrene,
ClearFix, Universal, PVC,
RectaTix 160, RectaFix, Montage 100,
Epoxy Rapid, Vloeibaar staal
40 l

IsoPur Daklijm

Tips & Kenmerken

DIVERSE LIJMEN

Gebruiksklare daklijm op basis van een ééncomponent polyurethaan voor het verlijmen van isolatiemateriaal zoals minerale wol, polystyreenschuim, polyurethaanschuim op daken in steeldeckplaten, metaal, beton,
cellenbeton, metselwerk, hout.

• Gebruiksklaar en gemakkelijk toepasbaar.
• Snel en veilig verwerkbaar.
• Solventvrij.
• Uitstekende hechting op nagenoeg alle courante ondergronden.
• Blijvend elastisch, wordt niet bros.
• Verhardt door vochtigheid (uit de lucht of het materiaal).
• Bestand tegen windaanzuiging.
• Verbruik: 100–200 ml/m².
• Droogtijd: 2h tot 6h.
• Reinigen: met Rectavit Pur Cleaner, Rectavit Dissol of EasyWipes alvorens het product begint op te drogen.

5,5 kg
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425 Hard PVC lijm
Transparante lijm voor hard PVC. Voor het koud lassen
van PVC buizen van water- en gasleidingen, afvoerbuizen, dakgoten, profielen en hulpstukken.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklare lijm.
• Warmtebestendig (tot +80°C).
• Drukweerstand (tot 5 bar).
• Snelle aanvangskleefkracht.
• Vullend vermogen.
• Verbruik: 450 – 900 ml/m2.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding van de lijm.

Download de technische fiche

50 ml • 100 ml • 250 ml
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CHEMISCHE VERANKERING

ChimFix

280 ml • combibox (*)

Volle steen

Holle steen

1. boren

1. boren

2. reinigen en ontstoffen

2. reinigen en ontstoffen

3. inspuiten

3. plug inbrengen

4. materiaal indraaien

4. inspuiten

5. uitharding

5. materiaal indraaien en laten
uitharden

Omgevingstemperatuur
Min.   + 5°C
+10°C
+ 20°C
+ 30°C
Max. + 35°C

Open tijd

CHEMISCHE VERANKERING

Universeel 2-komponenten chemisch
anker op basis van een styreenvrij vinylester voor het bevestigen en monteren van
haken, draadstangen, palen, profielen, enz.
met zware lasten tot 1400 kg in holle en volle materialen zoals steen, beton, gasbeton,
gipskarton, ... zowel binnen als buiten.

Uithardingstijd

20 min
12 min
5 min
3 min
2 min

120 min
80 min
45 min
25 min
20 min
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Tips & Kenmerken
• Hoge
Eenvoudig
te gebruiken, met professioneel kitpiskleefkracht.
tool. geschikt voor vochtige ruimtes zoals
• Ook
• keukens
Styreenvrijenenbadkamers.
geurarm.
Snelle uitharding.
• Gebruiksaanwijzing:
de lijm in een dunne
• draad
Het uitgeharde
product
is sterker dan
de onderenkel in de
voeg aanbrengen
alvorens
grond.
parket in elkaar te schuiven.
• Voor
(zeer)±185
zwarelopende
belasting:
tot 1.400 kg.
Verbruik:
meter/kg.
• Kan
gebruikt
natte
ondergronden,
zelfs
Reinigen:
metworden
(lauw) op
water
voor
de lijm uithardt
onder water.
• Verbuik: afh. van de diameter van het boorgat, de
diepte en het al of niet gebruik van een zeefplug of
zeefhuls.
• Reinigen: met Rectavit Dissol of Easy Wipes alvorens het product begint op te drogen.

Accessoires ChimFix
-• Statische
Menger (5 st)
Hoge kleefkracht.
waarbinnen
2 component
on• Spuitmond
Ook geschikt
voor vochtige
ruimtes producten
zoals
middellijk,
gelijkmatig
en continu vermengd worden.
keukens en
badkamers.
-• Zeefhuls
(85 mm ø 15
ø 16 mm)
Gebruiksaanwijzing:
demm
lijm–in1000
eenmm
dunne
Injectiehuls
chemische
verankering
in holle ondraad enkelvoor
in de
voeg aanbrengen
alvorens
dergronden.
parket in elkaar te schuiven.
• Verbruik: ±185 lopende meter/kg.
• Reinigen: met (lauw) water voor de lijm uithardt

(*) 12 x ChimFix + 10 statische mengers + 10 zeefhulzen + 1 Professioneel pistool metaal
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Hobbylijm

DIVERSE LIJMEN

Transparante, sneldrogende, universele lijm. Voor porselein, aardewerk, karton, textiel, balsa, hout, glas, foto’s,
dia’s, filmmateriaal, hard polystyreen, knutselwerk.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklare lijm.
• Transparant
• Vullend vermogen.
• Verbruik: 100 – 200 ml/m2.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of EasyWipes voor uitharding van de
lijm.

50 ml • 100 ml
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Schoenlijm
Contactlijm voor alle schoenreparaties en ander leder- en rubberverlijmingen. Voor schoenzolen, handen draagtassen, ceinturen, bekledingen. Ook voor hout,
kurk, weefsels, metalen.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklare lijm.
• Weers- en waterbestendig
• Verbruik: 250 - 330 ml/m2, afhankelijk van te verlijmen materialen.
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of EasyWipes voor uitharding van de
lijm.
• Beide zijden inlijmen, laten drogen en vervolgens samendrukken.

Download de technische fiche
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50 ml

Rectavit

Lijmtubes... voor alle toepassingen!

Voor porselein, aardewerk, karton, textiel, balsa, hout, glas,
foto’s, dia’s, filmmateriaal, hard polystyreen, knutselwerk,...

Overzicht lijmtubes
Polystyreenlijm
ClearFix
Universal

PVC lijm
Schoenlijm
Hobbylijm

Montage 100
Recta-Tix 160
RectaFix 3in1

DIVERSE LIJMEN

Een volledig assortiment lijmen in tubes.
Handig in huis voor de kleinere klusjes. Onmisbaar voor
de hobbyist.

Epoxy Rapid
Vloeibaar staal

Download
de technische
fiche

Download
de technische
fiche

Rectavit Lijmen... Vast en zeker!
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Easy Wipes

80 reinigingsdoekjes

Vochtige reinigingsdoekjes voor het reinigen van nietuitgeharde resten van lijm, silicone, PU schuim, MS Polymer, verf … van handen, gereedschappen en diverse
oppervlakken.

Tips & Kenmerken
• Over het restant wrijven tot deze verdwijnt, en een droge doek gebruiken om het oppervlak volledig proper te maken.
• Bevat huidverzorgende producten.

Download de technische fiche
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Dissol

Tips & Kenmerken

ACCESSOIRES

Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplosmiddel. Onmisbaar voor de vakman, handig in huis voor
de doe-het-zelver. Reinigen van lijmborstels en -spatels,
pistolen en ander gereedschap. Voor het verwijderen van
overtollig lijm, lijmvlekken en -draden. Voor het verbreken
van lijmverbindingen. Voor het reinigen en ontvetten van
de te verlijmen oppervlakken.

• Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of polystyreen.

500 ml • 1 L • 5 L
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Lijmverwijderaar
Gebruiksklare lijmverwijderaar voor het week maken
van lijm en bitumen en het verwijderen van het tapijt en
andere vloerbekleding op chape, beton, tegels, hout en
kunststoffen. Verwijdert ook rubberstrepen, resten van
watergedragen uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. Heeft ontvettende
eigenschappen.

Tips & Kenmerken
• Voor een optimale werking, steeds eerst zoveel mogelijk vloerbekleding
verwijderen.
• Bij niet-poreuze vloerbekledingen, de lijmverwijderaar onderaan of via
de zijkant onder de bekleding aanbrengen. Best inkepingen door de
vloerbekleding maken om de 5 à 10 cm.

Download de technische fiche

750 ml • 5 L
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PUR Cleaner

ACCESSOIRES

Universele reiniger voor niet uitgeharde polyurethaanlijmen en polyurethaanschuimen. De spray reinigt ook de
NBS schuimpistolen.

Tips & Kenmerken
• Verwijder de lijmvlekken steeds onmiddellijk, na uitharding kunnen deze
lijmen enkel nog mechanisch verwijderd worden.

500 ml • spray
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PUR Remover
Universele verwijderaar voor alle resten uitgehard polyurethaanschuim en -lijm op alle courante ondergronden.

Tips & Kenmerken
• Geen reukhinder.
• Te gebruiken met borsteltje.
• Te gebruiken op alle niet-poreuze ondergronden.

Download de technische fiche
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100 ml

Pistolen
•

Pistool vloer en dak met speciale kanteladapter voor optimaal rendement
60/100cm

PISTOLEN

• NBS Gun Compact

• NBS Gun Design

• PVC Cox

• Metaal

• Cox-pistool gesloten
voor kokers

• Metaal Professioneel

• Cox-pistool gesloten
voor worsten

• Electrisch pistool voor worsten
voor cordonverlijming
(248 cordon)
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Aandrukrol (75 mm of 125 mm)

ACCESSOIRES

Handige aandrukrol om HPL of ander
plaatmateriaal aan te drukken.

• Lijmkam A4
voor contactlijm
Rectavit 152,
153, 160, 155 en
300.
• Lijmkam B3
voor parketlijmen
Rectavit 241, 243,
245 & 247.

• Lijmkam Mini
voor contactlijm
Rectavit 152, 153,
160, 155 en 300.
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Lijmkammen

• Lijmkam B11
voor parketlijmen
Rectavit 248 Multilayer, 249 & 249
Express.

Lijmwijzer

ACCESSOIRES

Kies de juiste
Rectavit lijm ...
Het is niet eenvoudig
te kiezen voor een
bepaalde lijm...

LIJMWIJZER
LIJ MW IJZ

ER
Altijd de juis
te Rectavit
lijm.

Kies de juiste
Rectavit lijm...

Voor meer info
over onze producte
Tel. +32 (0)9
n
216 85 20
• Fax +32 (0)9 kan u altijd terecht op:
216 85 30
• www.rectavit.b
e

Poreuze
ondergronden
op hout,
vezelplaten,
spaanplaat

op hetzelfde
materiaal

2-19-21-24

6-19-23-2

6-23-2-4-5

1

B

)

E

6-7-4-5-19

8-10-1-4-5

G
(Gyproc®)

10-6-1-4-5

Gipsornamenten

10-6-1-4-5

6-5

Glas

Houtvezelplaten

8-9-7-6-4

8-9-10-1-2-6

I

8-1

K

14-1

8-17-1-2

22-6

Kunstleder (skai)
Kunststofplaten
(Formica®)
Kurk - Vloer

6-20-4-5-7

2

1-6-2

18-1-2

Linolium

Parketnadenlijm
235 Nadenlijm

18-1-2

1

M

8-17-1-2

Polycarbonaat
Polyester

8-1-14-17

23

10-1-4-5-6
2
16-23-6

4-6-5-2

6

4-10-1-5-6

8-9-7-10-1

22

T

8-2-14-17

13

8-9-10-1-7

7-6-10-1

6-5

W

jute- of vitrug,

8-2
PVC

13

8-9-10-1-6
8-2
13

Wandbekleding
14-13

Z

14-13

Zink
20-6-21-24

20-6-4-5

7-9-10-2-6

Tips voor een
perfecte verlijmi
ng
• Lees aandacht
ig de
• Maak de te verlijmengebruiksaanwijzing op de verpakkin
g.
• Werk bij kamertem delen schoon, stof- en vetvrij.
peratuur.
• Na gebruik de
lijmresten onmiddel
• Sluit de verpakkin
lijk verwijderen.
g goed af.
• Bewaar de lijm
op een droge, koele
en vorstvrije plaats.

ide.indd 1
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2
Vloeibaar Staal

Loctite SuperGlue-3
Glass

Loctite SuperGlue-3
Liquid Universal**

20-6-23-1

Loctite SuperGlue-3
Liquid Control**

Loctite SuperGlue-3
Gel Universal**

23

Loctite SuperGlue-3
All Plastics**
Lijmwijzer_ins

Epoxy Rapid

22

2

Rectavit Lijm
en... Vast en
zeker!
RECTA348a_

19

Schoenlijm

20

7-10-1-6

14-2

20-6-4-5-7

Hobbylijm

2

2

1
14-13

18

Hard PVC lijm
425 Hard PVC lijm

6-5

14-2

13

Vilt
Vloerbekleding

RECTA348a_Lijmwijzer_inside.indd 2

16

Pastalijm Polystyreen
330 Polystyreenlijm

7-6-10-1

6-5

14-2-17

13

Vloerbekledingslij
m
260 Vloerbekledingsl
ijm

15

19-21-23-24
2
6-16-23

Rectavit Lijmen... Vast en zeker!
Textiel

Professionele Tegellijm
550 CaroFlex

14

10-4-1-5-6

19
2-14
6-4-5

Glasvezellijm
275 Glasvezellijm

Textiel-wandbekleding
Triplex, Multiplex

Parketlijm
249 Express

13

Professionele Tegellijm
500 CaroFix

1
(strips/trapproducten
4-7-9 altijd terecht op:
Voor meer info overRubber
onze
kan u
neuzen)
4-7-9
1-9
6-2
Rubber (elastisch)
6-2-1
6-2
Tel. +32 (0)9 216
85 20 • Fax 24+32 (0)9
216
856-21-24
30 17
S
24
24
24
Spaanplaten
www.rectavit.be
8-9-7-10-1
Spiegel

V

Parketlijm
249 MS Polymer

19-4-5
23
3-10-5-6
10-3-5-6

15-4-9-7-10-5-6
10-4-1-9-7-5-6

10-4-1-5-6
19-2
2
6-16-2

Parketlijm
248 Cordon

12

19-23-6

2-4-5-7
23
15-3-10-5-6
10-3-5-15-6

Rotswol

Parketlijm
247 1K PU

Parketlijm
248 Multilayer

2-6-21-23-24

4-6-5-2

6
2-4-5-7
23
15-3-10-5-6
10-3-5-15-6
15-4-10-5-6

19-21-2-24

PVC-zacht (bootjes/zw
embandjes/...)
PVC-hard (buizen)

R

20-6-23-1

23

2-6

4-6-5-2

19-23-6
2-19-4-5
23
15-5-10-6
10-3-5-6
15-4-10-5-6

Parketlijm
245 2K PU

1

23

2-6

6-4

(Makrolon®)

Polyethyleen (PE)
- Polypropyleen
(PP)
Polystyreenschuim
- decoratief
Polystryreenschuim
- platen
Polyurethaanschuim
- decoratief
Polyurethaanschuim
- platen
Porselein

7-2-4-5-10-6

8-1-14

11,
zie parketwijzer
23
2-21-24

egels)

1

7-4-5-10-6
20-6-4-5-7

Papier
Parket - Laminaat
Parket - Massief
Plastics, PE, PP
Plexi
Plinten (hout/PVC/t

Parketlijm
243 Dispersie

1-2

13

8-9-10-1-2-6
20-6-4-5

Parketlijm
241 Alcohol

6-7-9

1

13-1

8-9-10-1-2-6
20-6-21-24

1

4-7-9-5

MDF
Metaal

P

1

13

4-7-9-5

Lijmschuim
Easy Fix

1-2-6

1

13

PU Houtlijm
Rectan Express
Transp.

11

2

1-9-7-6

1

13
zie parketwijzer
4-7-5

10

PU Houtlijm
Rectan

6-20-23-1
6-22-2

2

1-8-6-9

1

Kurk - Wand

L

Constructielijm
Structan
Express

Witte Houtlijm
230 Super

19-21-24
6
6-2-4-5

6-7-2

Laminaat Parket
Latwerk
Leder

Witte Houtlijm
225 Express

9

1

4-21-24-5-15
12
12-4-5-6

6-7-2

2

Witte Houtlijm
210 Classic

1

14-1

19-21-24-4-5
12
12-4-5-2-6
6-20-4-5

Constructielijm
Structan

8

20-23-1-6

14-1

8-1-14-17

19-21-24
6
12-4-5-6
20-21-24-6

Constructielijm
250 SuperFix

7-2-4-5-10-1-6

20-4-5-7-6

Karton
Keramiek
Keramische tegels
(faïence) - Vloer
Keramische tegels
(faïence) - Wand

Koper

Kristal

7

RectaFix 3 in 1

7-2-4-5-6

7-4-5-10-6

20-4-5-6

6

10-6-1-4-5

Universele montagelijm
ColFix

14
1-9

9-7-2-4-5-6

8-9-10-1-2-6

20-21-24-6

Montagelijm Polystyreen
200 EcoFix

6-22-2

14
4-7-9

Jute

Contactlijm in aerosol
149 Neospray Compact

5

Universele montagelijm
100 Montage

Wij maken het u
makkelijk...

6-5

6-7-2

14
4-7-9

IJzer

J

1
1-2

6-5

6-7-2

14
1
8-9-7-6-4

Contactlijm Polystyreen
300 Polystyreen

4
6-22-2

10-6-1-7-4-5

6-5

6-22

Glasvezelbehang
Glaswol

H

Watergedragen
contactlijm
199 Aquacontact

10-6-1-4-5-7

1-2

Hout

Transparante contactlijm
155 ClearFix

10-1-4-5

6-2
10-6-4-5-7
1

1-2

Gipskartonplaten

6-7-4-5

10-4-5-7

6-2
10-6-4-5-9-7
8-1

Contactlijm in
aerosol 149
Neospray Compact

3

6-19-23-2
7-21-24

6-7-4-5

8-10-1-4-5

6-22
10-6-4-5-9-7
8-1

Thixotrope
contactlijm
160 Gel

2

1

6-23-2-4-5
17-2-4-7-5-8

Edelsteen

F
Fibro-cement (Eternit®)
Fineer
Foto’s

6-19-23-2

2

6-23-2-4-5
17-2-7-8

Universele
contactlijm
152 Universal

4-1-5-19-21-24

6-23-2-4-5

2

6-19-23-2
17-21-24-7-8
4-7-19-5

op metaal,
kunststof (PVC,
polyester), glas

4-19-5-7

Bakeliet
Balsa-hout
Beton
Board (zacht/hard

1

Niet-poreuze
ondergrond

op steen, beton,
cement,
pleisterwerk

4-19-5-7

Loctite SuperGlue-3
Brush on**

Loctite SuperGlue-3
Gel Universal Control**

Loctite SuperGlue-3
Precision**

Loctite SuperGlue-3
Power Easy**

24

Loctite SuperGlue-3
Power Flex**

Loctite SuperGlue-3
Power Flex Control**

* niet voor koper
en koperverbinding
en
RECTA348a ** enkel voor kleine
oppervlakken (<4cm2
)

Te kleven materiaal

A

Aardewerk

ABS

Aluminiumfolie

Kijk op onze
uitklapbare lijmwijzer
in het midden van
deze folder en u zal
eenvoudig en
onmiddellijk de juiste
lijm vinden voor uw
toepassing of
ondergrond.
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