PARKETGIDS

Vertrouw op onze jarenlange ervaring in parketlijmen
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Rectavit

PARKETLIJMEN... Vast en zeker!

De Rectavit Parketlijmen zijn een uitgebreid en
compleet assortiment lijmen en voorstrijken voor
alle mogelijke types parket en ondergronden.
Door de opkomst van diverse nieuwe houtsoorten, andere ondergronden en het streven naar
gebruiksgemak, heeft Rectavit geïnvesteerd in de
ontwikkeling van diverse nieuwe technologieën.
Rectavit 249 MS Polymer en Rectavit 249 Express op basis van hybride polymeren zijn de
topproducten in het assortiment die vrijwel alle
applicaties aankunnen.
Nu het meerlaags en kant-en-klaar parket de
meest geplaatste parketsoorten worden, heeft
Rectavit pasklare antwoorden voor een perfecte
verlijming met hybride parketlijmen.

Tips voor een perfecte hechting
• 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.
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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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Hout

Het hout – het parket
Hout leeft.
Door de schommeling van het vochtgehalte in de omgeving zal het hout hoofdzakelijk in de breedte evenredig
krimpen of uitzetten. Daarom is het belangrijk de werken
uit te voeren bij een temperatuur van 15 à 25 °C en een
relatieve vochtigheid (RV) van 50 à 60 %.
Het is belangrijk zowel de lijm als het hout gedurende
enkele dagen te laten acclimatiseren in de originele verpakking en in de betreffende ruimte.
Meerlaags parket is op de markt gekomen omdat deze
planken veel minder gevoelig zijn aan schommelingen in
de luchtvochtigheid.
Vochtgevoelige houtsoorten.
Naast eik wordt er meer en meer gekozen voor andere
houtsoorten die vocht-en/of watergevoelig zijn en meer
harsen bevatten. Deze soorten bewegen meer door
schommelingen in RV, verkleuren of hechten moeilijker.
Er moet gekozen worden voor watervrije en sterkere lijmen op PU basis, Rectavit 245 en 247, op MS polymer® basis, Rectavit 248 Multilayer, Rectavit 249,
of op hybride polymeer basis, Rectavit 248 Cordon,
Rectavit 249 Express.
Grote formaten.
Grote formaten planken en zelfs houten lamellen oefenen
grotere krachten uit op de ondervloer. Men dient te kiezen voor een 2K PU-lijm, Rectavit 245, een parketlijm
op MS polymer® basis, Rectavit 249, of op hybride polymeer basis met snellere krachtopbouw, Rectavit 249
Express.
Snelle afwerktijd.
Door de vraag naar snelle afwerking en meer gebruiksgemak heeft Rectavit parketlijmen, Rectavit 248 Cordon,
Rectavit 248 Multilayer, Rectavit 249 en Rectavit
249 Express, ontwikkeld die rechtstreeks op de meeste
ondergronden kunnen gebruikt worden zonder primer.
Rectavit 249 Express kan reeds na 12 uren geschuurd
en afgewerkt worden.
Gereed parket.
Gereed parket wordt het best afgewerkt met de polymeer
parketlijmen omdat deze Rectavit lijmen de lak- of vernislaag niet aantasten. Gereed parket is tevens meestal ook
een meerlaags parket met een tand-groef verbinding. Nu
heeft Rectavit twee parketlijmen speciaal voor deze parketsoort: Rectavit 248 Cordon en Rectavit 248 Multilayer. Natuurlijk kunnen Rectavit 249 en Rectavit 249
Express ook hier perfect gebruikt worden. Deze lijmen
kunnen met de Easy Wipes makkelijk van de fabrieksvernislaag verwijderd worden, zonder deze te beschadigen.
Volvlaks verlijming en rupsverlijming.
In plaats van de ganse vloer met parketlijm in te smeren,
wordt er soms geopteerd om slechts een lijmrups, of cordon, om de min. 10cm aan te brengen. Dit kan een zeker gebruiksgemak met zich meebrengen. Hiervoor heeft
Rectavit een zeer krachtige parketlijm, Rectavit 248
Cordon, ontwikkeld.
Milieu.
Rectavit heeft geïnvesteerd in de research naar oplosmiddel- en isocyanaatvrije parketlijmen. Er is de waterarme
dispersie parketlijm Rectavit 243 die in vele omstandigheden de alcohol parketlijm kan vervangen. Daarnaast zijn
er de tal van polymeerlijmen Rectavit 248 Cordon &
Multilayer en Rectavit 249 en Rectavit 249 Express.
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Ondergrond

De ondergrond
Vochtigheid.
De ondergrond moet droog zijn. Het restvocht van een
gewone chape mag maximaal 2% bedragen. Voor een
anhydriet chape mag dit slechts 0,7% bedragen. Bij
beperkt hogere vochtigheidswaarden (cementgebonden
chapes: max. 7%, anhydriet chape; max. 5%) dient men
gebruik te maken van Rectavit 2K Vochtscherm als
voorstrijk.
Onderkelderde vloeren.
Bij onderkelderde vloeren, moet de kelder goed geventileerd zijn om condensatie op het plafond te vermijden.
Anders moet de ondergrond steeds voorzien worden van
een vochtscherm.
Niet-poreuze ondergronden
Bij renovatiewerken heeft men meer en meer te maken
met niet-poreuze ondergronden zoals anhydriet chapes
en keramische tegelvloeren. Op niet-poreuze ondergronden moet er normaal een voorstrijk of primer geplaatst,
maar voor de Rectavit polymeer parketlijmen, Rectavit
248 Cordon of Multilayer, Rectavit 249 en Rectavit
249 Express, kan dit meestal zonder primer.
Voorstrijken
Om het toepassingsspectrum van parketlijmen verder te
verbreden, heeft Rectavit een assortiment voorstrijken
ontwikkeld. Een 2-komponenten epoxy voorstrijk, Rectavit 2K Vochtscherm, zodat het parket kan geplaatst
worden op zuigende ondergronden met een verhoogd
restvochtgehalte. Zo kan er gewerkt worden op cementgebonden chapes met een restvocht tot 7% (tot 5% voor
anhydriet chapes).
Een monokomponent PU voorstrijk, Rectavit PUP
1000, speciaal ontwikkeld voor de polyurethaan parketlijmen, Rectavit 245 en 247. Deze primer zorgt voor een
langere open tijd, een verhoogde hechting en een lager
verbruik op zuigende ondergronden.
Een sneldrogende, diep indringende voorstrijk, Rectavit
Primer Deep P1600, voor het verstevigen van sterk
poederende en verzande ondergronden.
Een universele voorstrijk, Rectavit Primer Surface
P1500, die kan gebruikt worden als voorstrijk op (sterk-)
zuigende ondergronden en als hechtbevorderaar op nietzuigende ondergronden.
Vlakheid
Traditioneel parket moet op een strakke vlakke ondergrond geplaatst worden met o.a. een max. tolerantie van
2mm onder een lat van 2m. Parket geplaatst met een
onderparket is minder kritisch. Hier mag de tolerantie
groter zijn, o.a. max. 4mm onder een lat van 2m. Met
Rectavit 248 Cordon kan gereed parket met een tandgroef systeem op minder vlakke ondergronden geplaatst
worden waar de tolerantie o.a. max. 5mm onder een lat
van 2m mag zijn.
Indien de toleranties groter zijn, moet er eerst een adequaat egalisatiemiddel gebruikt worden, zoals Rectavit
Egaline 600.
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Parketlijmen

241 ALCOHOL
1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

15 kg

Gebruiksklare solventgedragen parketlijm op
basis van synthetische harsen.

Gebruiksklare parketlijm op dispersie basis.

Voor het éénzijdig verlijmen van vele mozaïek-, tapis-, laminaat en strokenparket in inheems en kritische houtsoorten als eik, beuk, kastanje ed. op de
gebruikelijke poreuze ondergronden zoals hout en
cementgebonden ondergronden.

Tips en Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Watervrij.
• Gemakkelijk verwerkbaar.
• Snelle aanvangskleefkracht.
• Hoge eindsterkte.
• Laag verbruik.
• Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m², afhankelijk van type en
absorptie van ondergrond, lijmkam B3.
• Inlegtijd: 10 - 15 min
• Droogtijd: beloopbaar na 24 uur, schuur- en belastbaar
na 48 uur.
• Reinigen: met Rectavit Dissol of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
• Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3.
• Rectavit 241 bevat brandbare solventen en wordt best
niet gebruikt voor meerlaags parket.
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243 DISPERSIE

Voor het éénzijdig verlijmen van vele kleine formaten
(max. 250 x 50 mm) mozaïek-, laminaat-, strokenen tapis (6 - 9 mm) parket in niet-kritische houtsoorten als eik, kastanje ed. op de gebruikelijke poreuze
ondergronden zoals egalines en houten ondervloeren.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Waterarm.
• Oplosmiddelvrij.
• Gemakkelijk verwerkbaar.
• Snelle aanvangskleefkracht.
• Hoge eindsterkte.
• Laag verbruik.
• Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m², afhankelijk van type en
absorptie van ondergrond, lijmkam.
• Inlegtijd: 30 - 40 min
• Droogtijd: beloopbaar na 24 uur, schuur- en belastbaar
na 24 uur.
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
• Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3.

Parketlijmen

245 2K PU

247 1K PU

5 kg • 10 kg

6 kg • 12 kg (2 x 6 kg)

2-component, hard elastische parketlijm op basis
van polyurethaan. Solvent-, water- en krimpvrij.

Éen-component gebruiksklare elastische parketlijm op basis van polyurethaan. Solvent-, wateren krimpvrij.

Voor het krachtig verlijmen van ondervloeren, mozaïek- staaf-, massief-, exotisch parket, langs-hout
lamellen parket en groot formaat parkettegels op
poreuze en niet poreuze ondergronden als hout,
dekvloeren, beton, steen, tegels en metaal. Ideaal
voor kopshout parket.

Tips & Kenmerken
• Uitstekende hechting op poreuze en niet poreuze ondergronden.
• Vullende vermogen.
• Oplosmiddelvrij.
• Vochtbestendig.
• Voor het stootvast verlijmen van groot formaat plankenparket en parkettegels.
• Vochtbestendig en geschikt voor vloerverwarming.
• Geschikt voor kritische en vochtgevoelige houtsoorten.
• Ideaal voor kopshout parket.
• Verbruik: 0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en
absorptie van ondergrond, lijmkam.
• Potlife: max. 60 min
• Inlegtijd: tot 75 min
• Droogtijd: beloopbaar na 24 uur, schuur- en belastbaar
na 24 uur.
• Reinigen: met Easy Wipes of Rectavit Pur Cleaner voor
uitharding van de lijm.
• Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3 of B11.
• Kan de toplaag van gereed parekt aantasten.

Voor het verlijmen van ondervloeren, houtparket en
lamellen parket op poreuze ondergronden als hout,
dekvloeren, beton, steen en niet-geglazuurde tegels.

Tips en Kenmerken
• Uitstekende hechting op poreuze ondergronden.
• Geluidsdempend, trillingswerend en thermisch isolerend.
• Klaar voor gebruik, watervrij en vochtbestendig.
• Vormt een permanente elastische verlijming.
• Lange opentijd, tot 60 min na aanbrengen.
• Geschikt voor vloerverwarming.
• Geschikt voor vochtgevoelige houtsoorten.
• Verbruik: 0,8 – 1,0 kg/m², afhankelijk van type en
absorptie van ondergrond, lijmkam.
• Inlegtijd: tot 60 min.
• Droogtijd: beloopbaar na 24 uur, schuur- en belastbaar
na 24 uur.
• Reinigen: met Easy Wipes of Rectavit Pur Cleaner voor
uitharding van de lijm.
• Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3.
• Kan de toplaag van gereed parekt aantasten.
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Parketlijmen

248 CORDON

248 MULTILAYER

600 ml

16kg

Universele, elastische parketlijm op basis van
hybride polymeren voor rupsverlijming van
meerlaags parket of gereed parket met een
tand-groef systeem.

Universele, elastische parketlijm op basis van
MS Polymer® voor volvlakverlijming van meerlaags parket of gereed parket met een tandgroef systeem.

Geschikt voor alle houtsoorten. Voor het verlijmen
van ondervloeren, stroken-, laminaat-, lamel-, langshout lamellen, voor meerlaags en gereed parket
met tand-en-groef verbindingen tot 180mm breed
bij een dikte tot 23mm, op poreuze en niet-poreuze
ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers, anhydrietdekvloeren, en houten latten.

Geschikt voor alle houtsoorten. Voor het verlijmen
van ondervloeren, stroken-, laminaat-, lamel-, langshout lamellen, voor meerlaags en gereed parket
met tand-en-groef verbindingen tot 180mm breed
bij een dikte tot 23mm, en kleine formaten massiefparket (> 10mm dik, < 15cm breed) op poreuze
en niet-poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren,
marmers en anhydrietdekvloeren, en op houten latten.

Tips en Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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, vettig tropische houtsoorten en
bamboe.
Verbruik: tot 2m²/600ml, afhankelijk van type en absorptie van
ondergrond.
Inlegtijd: ongeveer 15 min.
Droogtijd: beloopbaar na 8 uur, schuur-en belastbaar na 24 uur.
Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken met kitpistool voor worsten, manueel, pneumatisch
of elektrisch.

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

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, vettig tropische houtsoorten en
bamboe.
Verbruik: 0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van
ondergrond.
Inlegtijd: ongeveer 15 min.
Droogtijd: beloopbaar na 6 uur, schuur-en belastbaar na min. 24
uur.
Reinigen: met Easy Wipes voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3 of B11.

Parketlijmen

249 MS Polymer

249 Express

6 kg – 16 kg – 2 x 6 kg

12 kg (2 x 6 kg)

Universeel inzetbare, gebruiksklare hoog elastische parketlijm op basis van MS Polymer®.

Universeel inzetbare, gebruiksklare elastische
parketlijm op basis van hybride polymeren.

Snelle doorharding en hoge eindsterkte. Geschikt
voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen van
ondervloeren, plankenvloeren, massief parket en
laminaatparket op poreuze en niet poreuze ondergronden. Ook op tegelvloeren, marmers en anhydrietdekvloeren.

Nog snellere doorharding en hogere eindsterkte.
Geschikt voor alle parketsoorten. Voor het verlijmen
van ondervloeren, plankenvloeren, massief parket
en laminaatparket op poreuze en niet-poreuze ondergronden. Ook rechtstreekse verlijming van kritische houtsoorten op niet-zuigende ondergronden.

Tips en Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, vettig tropische houtsoorten en
bamboe.
Verbruik: 0,8
1,0 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van
ondergrond, lijmkam.
Inlegtijd: tot
ongeveer
30 min.
30 min.
Droogtijd: beloopbaar na 3 uur, schuur- en belastbaar na 24 uur.
Reinigen: met Easy
Rectavit
Wipes
DISSOL
of Rectavit
voor uitharding
Dissol voor
vanuitharding
de lijm. van
Te gebruiken
de
lijm.
met Rectavit Lijmkam B11.
Te gebruiken met Rectavit Lijmkam B3 of B11.

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

Oplosmiddel-,
Oplosmiddel-, waterwater-enenisocyanaatvrij.
isocyanaatvrij.
Goede vochtvocht- en
enwarmtebestendigheid.
warmtebestendigheid.
Klaar voor
voor gebruik.
gebruik.
Vormt een
een elastische
elastischekrimpvrije
krimpvrijelijmlaag
lijmlaagmet
metuitstekende
uitstekende
hechting
hechting
op de meeste
meeste ondergronden.
ondergronden.
Geschikt
Geschikt voor
voor vloerverwarming.
vloerverwarming.
Geschikt
Geschikt voor
voor vochtgevoelige,
vochtgevoelige,vettig
vettigtropische
tropischehoutsoorten
houtsoorten
en en
bamboe.
bamboe.
Geschikt
Geschikt voor
voor kritische
kritischehoutsoorten
houtsoortenopopniet-zuigende
niet-zuigende
ondergronden.
ondergronVerbruik:
den.
0,8 – 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van
ondergrond,
Verbruik: 1,0lijmkam.
– 1,2 kg/m², afhankelijk van type en absorptie van
Inlegtijd:
ondergrond,
tot 20
lijmkam.
min.
Droogtijd:
Inlegtijd: ongeveer
beloopbaar
20namin.
2 uur, schuur- en belastbaar na 12 uur.
Reinigen:
Droogtijd:met
beloopbaar
Easy Wipes
na 2of uur,
Rectavit
schuurDissol
en voor
belastbaar
uitharding
na 12
van uur.
de
lijm.
Reinigen: met Rectavit DISSOL voor uitharding van de lijm.
Te gebruiken
gebruiken met
metRectavit
RectavitLijmkam
LijmkamB3B11.
of B11.
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Parketlijmen

235 Nadenlijm
500 g

voor zwevend parket

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

Tips en Kenmerken
• Met hoge kleefkracht
• Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en
badkamers.
• Gebruiksaanwijzing: De lijm in een dunne draad enkel in
de groef aanbrengen.
• Inlegtijd: 10 min.
• Droogtijd: 2 uur
• Verbruik: ± 185 lopende meter/kg.
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor de lijm
uithardt.

10 l

Voorbehandeling ondergrond

FLOOR DEEP CLEANER
750 ml - 2,5 l
Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde
dieptereiniger
voor
keramische
vloeren,
steen, beton. Ideaal
als voorbereiding op
tegelvloeren voor het
rechtstreeks aanbrengen van polymeer parketlijmen.

LIJMVERWIJDERAAR
750 ml - 2,5 l
Gebruiksklare vloeistof
voor het weekmaken
van lijm en bitumen
en het verwijderen
van vloer- en wandbekleding. Ook ideaal als
voorbereiding bij renovatiewerken om alle tapijtlijmresten te verwijderen alvorens parket
volvlaks te verlijmen.

600 EGALINE
25 kg
Universeel inzetbare egaline, ideaal voor parket
Voor op alle zuigende (minerale) ondergronden zoals
cementgebonden en anhydriet dekvloeren (chape en
egaline), maar ook niet zuigende ondergronden zoals
keramische tegels.
Voor onder parket, maar
ook voor andere harde en
zachte vloerbekledingen.

Tips en Kenmerken
• Gebruiksklaar en gemakkelijk verwerkbaar met spons,
dweil of borstel
• Reinigt grondig en hygiënisch
• Verwijdert het hardnekkig vuil, was, vet, zeep-resten, olie
• Speciaal ontwikkeld om oude polishlagen te verwijderen
• Biologisch afbreekbaar
• Veilig voor alle types keramische vloeren, zowel geglazuurde als ongeglazuurde tegels
• Verdunnen: onverdund tot 1:4 met leidingwater
• Reinigen: met (lauw) water

Tips en Kenmerken
• Mens- en milieuvriendelijk
• Verwijdert probleemloos watergedragen lijmresten
• Maakt andere soorten tapijtlijm week zodat het gemakkelijker kan verwijderd worden
• Reiniger voor gereedschap
• Goede ontvettende eigenschappen
• Kan op de meest courante ondergronden gebruikt
worden
• Verdunnen: onverdund
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes

Tips en Kenmerken
• Zelfnivellerend
• Hoogteverschillen tot 15mm
• Krimp- en spanningsarm
• Zuigende en niet-zuigende ondergronden
• Korte droogtijd, vanaf 2h reeds te afwerken
• Geschikt voor onder parket
• Geschikt voor vloerverwarming
• Verbruik: ca. 1,6 kg/m².mm
• Droogtijd: - beloopbaar vanaf 1 h, afh. van laagdikte,
absorptie ondergrond. - afwerking met PVC, tapijt, rubber, na 3 h.
- afwerken met linoleum, kurk, parket, na 24h.
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor de
egaline uithardt.
• Met spaan of rakel.
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Voorbehandeling

5L

Primer Surface
P1500

Universele voorstrijk voor alle zuigende (minerale)
ondergronden zoals cementgebonden en anhydriet
dekvloeren (chape en egaline), beton, gips- en cementpleister.
Hechtprimer op niet-absorberende ondergronden.
Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.
Voor alle parketlijmen, maar ook voor tegel-, vloer& wandlijmen

Tips & Kenmerken
• Watergedragen en oplosmiddelvrij
• Universeel inzetbaar
• Snel overwerkbaar (vanaf 15 min)
• Verlaagt het verbruik van de lijm
• Verhoogt de hechting op niet-poreuze ondergronden
• Beperkt de absorptie van (sterk) zuigende ondergrond
• Verbruik: 100-200 ml/m²
• Droogtijd:
- Cement gebonden ondergrond 15-30 min.
- Beperkt zuigende ondergrond 30-60 min.
- Houten ondergrond 4 uur.
- Niet-zuigende ondergrond 4 tot 12 uur.
- Anhydriet chape 12 tot 24 uur.
• Reinigen: met (lauw) water voor de voorstrijk uithardt.
• Met borstel, kortharige of moltopreen rol.

12 l

5L

Primer Deep
P1600

Voorstrijk voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande en (sterk) zuigende ondergronden.
Voor alle zuigende (minerale) ondergronden zoals
cementgebonden en anhydriet dekvloeren (chape
en egaline), beton, gips- en cementpleister.
Voor alle parketlijmen, maar ook voor tegel-, vloer& wandlijmen

Tips en Kenmerken
• Watergedragen en oplosmiddelvrij
• Snel overwerkbaar (vanaf 15 min)
• Verlaagt het verbruik van de lijm
• Dringt diep in de ondergrond.
• Verhoogt de drukweerstand van de ondergrond.
• Verbruik: 100-200 ml/m²
• Droogtijd:
- Cement gebonden ondergrond 15-30 min.
- Beperkt zuigende ondergrond 30-60 min.
- Anhydriet chape 12 tot 24 uur.
• Reinigen: met (lauw) water voor de voorstrijk uithardt.
• Met borstel, kortharige of moltopreen rol.

Voorbehandeling

PRIMER PUP 1000

2K VOCHTSCHERM

5L

7 kg

Voorstrijk op 1-component PU basis voor het verstevigen en fixeren van zuigende en eventueel
poederende ondergronden zoals cementgebonden
dekvloeren (chape en egaline), steen, beton, tegel,
pleisterwerk op cement of gips basis. Speciaal voor
PU lijm zoals Rectavit 245 & 247.

Vochtscherm op basis van 2-komponenten epoxy,
tegen optrekkend capillair vocht of restvocht in beton, cementgebonden chapes (max. 7%), anhydriet
chape (max. 5%).

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Snel overwerkbaar (3 - 4 h)
• Vergemakkelijkt de verwerking van de PU lijm.
• Verlengt de opentijd van de PU lijmen.
• Droogt transparant op.
• Verbruik: 100-150 ml/m2
• Droogtijd:
- Cement gebonden ondergrond 3 tot 4 uur.
- 2de laag na 24 uur voor sterk zuigende ondergronden.
- Afwerkbaar binnen de 72 uur.
• Reinigen: met Rectavit PUR CLEANER voor het product
uithardt.
• Met borstel, kortharige of moltopreen rol of spatel.

Ook voor kritische ondergronden zoals verzande,
poederige of absorberende minerale ondergronden
en ondergronden van hout, spaanplaat, keramische
tegels en metalen.
Voor alle parketlijmen, maar ook voor tegel-, vloer& wandlijmen

Tips en Kenmerken
• Isoleert capillair- en restvocht
• Verhoogt de hechting
• Watervast en oplosmiddelvrij
• Geschikt voor vloerverwarming
• Hecht op praktisch alle gangbare bouwmaterialen
• Voor binnen- en buitengebruik.
• Potlife: Ca. 30 min
• Verbruik: 400-500 g/m²
• Droogtijd: 12 h
• Reinigen: met Rectavit Dissol voor het product uithardt.
• Met borstel, kortharige of moltopreen rol.

l 13

Vulmiddel en Randafwerking

KNEEDBAAR
HOUT

50 ml - 250 ml - 750 ml

310 ml

Reparatiepasta voor het opvullen van nagelgaatjes,
kleine putjes en spleten in alle houtsoorten.

Hoogwaardige plasto-elastische voegkit op basis
van een acrylaatdispersie.
Voor alle aansluitvoegen tussen muur en plint en
naden in houten vloeren. Uiterst geschikt voor het
opvullen van voegen met beperkte beweging (max.
15%) bij parket en laminaat.

Tips & Kenmerken
• Gebruiksklaar.
• Makkelijk verwerkbaar met een plamuurmes
• Snel droog
• Beperkte krimp
• Ruim kleurenassortiment
• Perfect schuurbaar
• Overschilderbaar met watergedragen en solventhoudende vernissen
• Voor binnen- en buitentoepassingen
• Droogtijd: afwerkbaar na 12 uur
• Reinigen: met Rectavit Dissol voor uitharding van het
product.
• Kleuren: naturel, lichte eik, midden eik, donkere eik,
mahonie, meranti, beuk, teak
• Te verwerken met plamuurmes.

14 l

RECTA MASTIC 95
PARKET

Tips en Kenmerken
• Na uitdroging watervast
• Schuurbaar na minimaal 24u
• Afwerkbaar met de meeste (blanke) lakken en vernissen.
• Droogtijd: afwerkbaar na 12 uur
• Reinigen: met lauw water voor de voegkit uithardt.
• Kleuren: lichte eik, midden eik, merbau, donkere eik
• Te verwerken met pistool

Bescherming en Onderhoud

WOOD FLOOR
CLEANER

WOOD FLOOR
PROTECTOR

750 ml - 2,5 l

750 ml

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor het dagelijks
onderhoud van gelakte, verzegelde of verniste vloeren (hout, parket of kant-en-klaar parket). Zowel
voor watergedragen, solvent- of urethaangebasseerde lakken. Verwijdert vuil en vlekken en bouwt
geen lagen op. Ook ideaal voor gebruik op verniste,
verzegelde of gelakte houten meubelen (niet in de
olie of was).

Beschermlaag met zijdeglans effect voor gelakte,
verzegelde of verniste houten vloeren, parket of
kant en-klaar parket. Zelfglanzende polish. Verhindert de aanhechting van vuil en voorkomt slijtage
van parket en laklagen. Niet geschikt voor gebruik
op sterk zuigende houtsoorten zoals beuk en guatambo.

Tips & Kenmerken
• Snel, hygiënisch en grondig reinigen
• Aangename en frisse geur na elke onderhoudsbeurt
• Veilig te gebruiken op alle type vernissen en lakken
• Onbeperkt toepasbaar, zonder opbouw van product en
laat geen residu na
• De nieuwe laag lost de oude op
• Biologisch afbreekbaar
• PH neutraal
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Verdunnen: 1:10 met leidingwater
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de vernis.
• Glans: -

Tips en Kenmerken
• Frist het aspect van de vloer op
• Vormt een voedende, beschermende laag
• Herstelt de glans
• Verfraait het esthetisch aspect van de vloer
• Zelfglanzende eigenschappen
• Beschermt de vernis- of laklaag tegen slijtage
• Vuilafstotend en antislip
• Maakt dagelijks of geregeld onderhoud gemakkelijker
voor Wood Floor Cleaner
• Gemakkelijk verwijderbaar met Wood Floor Deep
Cleaner
• Verdunnen: gebruiksklaar
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de vernis.
• Glans: zijdeglans
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Bescherming en Onderhoud

WOOD FLOOR
DEEP CLEANER

750 ml

Geconcentreerde dieptereiniger voor gelakte,
verzegelde of verniste houten vloeren, parket of
kant-en-klaar parket, al of niet behandeld met een
bescherm- of polishlaag. Reinigt grondig en hygiënisch, verwijdert het ingedrongen vuil en vet en oude
polishlagen. Ideale voorbereiding om een nieuwe polishlaag aan te brengen. Niet gebruiken op vloeren
in olie of was.

Tips en Kenmerken
• Reinigt grondig en hygiënisch
• Verwijdert het ingedrongen vuil en vet
• Speciaal ontwikkeld om oude polishlagen Wood Floor
Protector te verwijderen
• Veilig voor alle type vernissen en lakken
• Ideale voorbereiding om een nieuwe polishlaag Wood
Floor Protector aan te brengen
• Verdunnen: 1:1 met leidingwater
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de vernis.

16 l

Bescherming en Onderhoud

LAMINATE
CLEANER

LAMINATE
DEEP CLEANER

750 ml - 2,5 l

500 ml

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor het dagelijks
onderhoud van laminaatvloeren, harde kunststofvloeren en meubelen afgewerkt met een laminaatlaag of gestratifieerde decoratieve laag.

Dieptereiniger voor laminaatvloeren, harde kunststofvloeren en meubelen afgewerkt met een laminaatlaag of gestratifieerde decoratieve laag.

Tips & Kenmerken
• Snel, hygiënisch en grondig reinigen
• Beschermt tegen hardnekkig vuil.
• Aangename en frisse geur na elke onderhoudsbeurt
• Accentueert het decoratieve aspect van de laminaatvloer
• Geeft de vloer een anti-statisch effect
• Veilig te gebruiken op alle type laminaatvloeren en harde
kunststofvloeren
• Veilig te gebruiken op alle type vernissen en lakken
• Onbeperkt toepasbaar, zonder opbouw van product, de
nieuwe laag lost de oude op
• Biologisch afbreekbaar
• pH neutraal Gemakkelijk verwerkbaar
• Verdunnen: 1:10 met leidingwater
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding
van de vernis.
• Glans: -

Tips en Kenmerken
• Gebruiksklaar
• Verwijdert het ingedrongen vuil, vet, olie, schoensmeer
en rubberstrepen.
• Verwijdert lijmresten, bij laminaatvloeren met een traditionele tand-groef verbindingen
• Verwijdert ook hardnekkig vuil en lijmresten op meubelen
afgewerkt met een laminaatlaag of gestratifieerde
decoratieve laag.
• Verdunnen: gebruiksklaar
• Reinigen: met (lauw) water of Easy Wipes voor uitharding van de vernis.
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Accessoires

LIJMKAM B3
Voor Rectavit parketlijm 241, 243, 245, 247, 248
Multilayer.

EASY WIPES
80 Reinigingsdoekjes
Reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en
oppervlakken. Bijzonder krachtige formule om ook
lijm- en kitresten als olie en vet vlot te verwijderen.
Bevat huidbeschermingsmiddelen.

LIJMKAM B11
Voor Rectavit parketlijm 249 & 249 Express, 245,
248 Multilayer.

KOKERPISTOOL PRO
Voor Recta-Mastic 95 Parket.

Tips en Kenmerken

WORSTPISTOOL 600ml
Voor Rectavit parketlijm 248 Cordon.

18 l

• Veilig in gebruik
• Verwijdert snel en blijvend verse, niet-uitgeharde resten
van lijm en afdichtingsmaterialen.
• Tast lak- of vernislagen niet aan, op kunststof ondergronden eerst testen
• Zowel voor synthetische, dispersie, hybride polymeer als
PU-gebaseerde producten
• Voor reiniging van zowel handen als werktuigen en
vlakke oppervlakken.
• Bevat huidverzorgende producten

Accessoires

DISSOL

PUR CLEANER

500 ml · 1 L · 5 L

500 ml

Universele reiniger en kleurloos synthetisch oplosen verdunningsmiddel. Voor het reinigen van lijmborstels en -spatels, pistolen en ander gereedschap.
Voor het verwijderen van overtollige lijm, lijmvlekken
en -draden.

Reiniger voor schuimpistolen, maar verwijdert ook
niet-uitgehard polyurethaanschuim, polyurethaankit
en polyurethaanlijm zoals de Rectavit 245 & 247
parketlijmen.

Tips & Kenmerken
• Reinigt te verlijmen materialen
• Verwijdert overtollige lijm, lijmvlekken en lijmdraden
• Reinigt lijmborstels, -spatels, applicatiepistolen en ander
gereedschap
• Verdunner voor contactlijmen Rectavit 152, Rectavit
152, Spuitlijm Rectavit 1052 en Rectavit 1053
• Niet gebruiken op synthetische materialen, lakken of
polystyreen

Tips en Kenmerken
• Handige spraycleaner
• Verwijdert vers, niet-uitgeharde polyurethaanlijm
• Verwijdert vers, niet-uitgehard polyurethaanschuim
• Beschikbaar voor NBS en C&F pistolen
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Algemeen overzicht

Parketlijmen
241
Alcohol lijm

243
Dispersielijm
• Oplosmiddelvrij
• Waterarm

245
2K-PU Lijm
• Hard elastisch
• Oplosmiddelvrij
• Watervrij

247
1K PU-lijm
• Elastisch
• Oplosmiddelvrij
• Watervrij

Hout en parket

Ondergrond

Vele houtsoorten
• Mozaïek-, tapis parket
• Stroken-, laminaatparket (max. 50
x250 mm)
• Lamel-, meerlaagsparket (niet voor
gereedparket)
• Dunhoutvloerbekleding

Goed absorberende ondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape en betonvloer, met
Rectavit Primer Surface P1500
steeds betere hechting
• Rechtstreeks op onderparket en andere houten tussenvloeren (spaan-,
OSB, WBP plaat)

Niet-kritisch, niet-vochtgevoelig
inheemshout.
• Mozaïekparket
• Tapis parket (bij voorkeur in combinatie
met nagelen)
• Stroken-, laminaatparket (max. 50
x250 mm)
• Lamel-, meerlaags-, gereedparket
• Dunhoutvloerbekleding (bij voorkeur in
combinatie met nagelen)

Goed absorberende ondergronden
• Op egaline met Rectavit Primer
Surface P1500*
• Rechtstreeks op onderparket en andere houten tussenvloeren (spaan-,
OSB, WBP plaat)

Exotisch,tropisch hout
• Houten tussenvloer, onderparket
• Mozaïek-, tapis -, stroken-, laminaat-,
lamel-, meerlaags parket
• Ideaal voor kopshout
• Ook voor grote massieve planken

Goed absorberende ondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape en betonvloer, met
Rectavit PUP 1000 steeds langere
open tijd
• Ook met vloerverwarming
• Op niet-absorberende
ondergronden,vloertegels en
anhydriet chape steeds een primer
gebruiken:Rectavit Primer Surface
P1500.

Vele houtsoorten, ook naald- en ev.
tropisch hout
• Houten tussenvloer, onderparket
• Mozaïek-, tapis parket
• Alle stroken-, laminaatparket, lamel-,
meerlaags parket
• Dunhoutvloerbekleding

Goed absorberende ondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape en betonvloer, met
Rectavit PUP 1000 steeds langere
open tijd
• Ook met vloerverwarming
• Op niet-absorberende ondergronden
en anhydriet chape steeds een
primer gebruiken: Rectavit PrimerSurface P1500.

* = enkel op een bovenverdieping, voor klein formaat en een minimum dikte van 9mm
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Algemeen overzicht

Parketlijmen
248 Cordon
Hybride lijm
• Rups- of cordon
verlijming
• Elastisch
• Oplosmiddelvrij
• Watervrij
• Isocyanaatvrij

248 Multilayer
MS polymer lijm
• Volvlaksverlijming
• Elastisch
• Oplosmiddelvrij
• Watervrij
• Isocyanaatvrij

249
MS polymer lijm
• Hoog elastisch
• Oplosmiddelvrij
• Watervrij
• Isocyanaatvrij

249 Express
Hybride polymeer
lijm
• Snellere krachtopbouw
• Hogere eindsterkte
• Oplosmiddelvrij
• Watervrij
• Isocynaatvrij
• Elastisch

Hout en parket

Ondergrond

Alle houtsoorten, inclusief bamboe
(universeel gebruik)
• Houten tussenvloer, onderparket
• Ideaal meerlaags, gereed parket met
tand- groef systeem

Absorberende en niet-absorberende
ondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en
anhydriet chape
• Ook met vloerverwarming
• Rechtstreeks op vloertegels en
andere niet-absorberende ondergronden
• Ook voor verlijming van parket op
houten lattenwerk.
• Ondergronden met toleranties <
5mm

Alle houtsoorten, inclusief bamboe
(universeel gebruik)
• Houten tussenvloer, onderparket
• Ideaal meerlaags, gereed parket met
tand- groef systeem

Absorberende en niet-absorberende
ondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en
anhydriet chape
• Ook met vloerverwarming
• Rechtstreeks op vloertegels en
andere niet-absorberende ondergronden
• Ook voor verlijming van parket op
houten lattenwerk.
• Ondergronden met toleranties <
5mm

Alle houtsoorten, inclusief bamboe
(universeel gebruik)
• Houten tussenvloer, onderparket
• Laminaat-, lamel-, meerlaags, gereed
parket
• Ideaal voor grote massieve planken

Absorberende en niet-absorberendeondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebondenchape, betonvloer en
anhydriet chape
• Ook met vloerverwarming
• Rechtstreeks op vloertegels enandere niet-absorberende ondergronden.

Alle houtsoorten, inclusief bamboe
(universeel gebruik)
• Houten tussenvloer, onderparket
• Stroken-, laminaat-, lamel-, meerlaags,
gereed parket
• Ideaal voor grote massieve planken
• Ook voor rechtstreekse verlijming van
vochtgevoelig hout op niet-zuigende
ondergronden

Absorberende en niet-absorberendeondergronden
• Rechtstreeks op egaline, cementgebonden chape, betonvloer en
anhydriet chape
• Ook met vloerverwarming
• Rechtstreeks op vloertegels enandere niet-absorberende ondergronden.
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Lijmwijzer

Kies de parketlijm naar houtsoort
Rectavit Parketlijmen
HOUT

241

243

245

247

249

249
Express

√

√

√

√

√

√

Normaal
Inheems

Europees eiken, Amerikaans wit eik, Europees
esdoorn, iepen, olm, tamme kastanje, Europees
noten

Kritisch
Vochtgevoelig

berk, beuken, Amerikaans rode eik, Amerikaans
esdoorn, essen, haagbeuken, kersen

√

-

√

√

√

√

Naaldhout

dennen, grenen, lariks, pitch pine, southern pine,
vuren

-

-

√

√

√

√

Exotisch
Tropisch

afrormosia, afzelia apa, bella, chanfuta, lingue, pachyloba, afzelia doussié, bilinga, bubinga, cumaru,
iroko (kambala), jarrah, jatoba (locus), Afrikaanse
mahonie, meranti, (dark) red, merbau, moabi, movingui, mutenyé, Afrikaanse padoek, panga-panga,
robinia, rubberhout, sapelli, sipo, sucupira, Tasmaanse eik (eucalyptus), tatajuba, teak, wengé

-

-

X

X

√

√

Bamboe

-

-

X

-

√

√

Meerlaags Parket

Rectavit 248 Cordon • Rectavit 248 Multilayer

Kies de parketlijm naar parkettype
Rectavit Parketlijmen
PARKETTYPE
Onderparket

243

245

247

248
Cordon

248
Multilayer

249

249
Express

-

-

√

-

-

-

√

√

Planché
Plankenvloer

Dikte:
19 - 35 mm
Breedte: 95 - 180 mm
Lengte: 1500 – 6000 mm

-

-

X

-

-

X

√

√

Tapis

Dikte:
6 - 10 mm
Breedte: 50 - 90 mm
Lengte: 200 - 350 mm

√

X

√

√

-

-

-

-

Mozaïek
(als ondervloer)

Dikte:
6 - 10 mm
Breedte: 20 - 25 mm
Lengte: 120 - 165 mm

-

-

√

-

-

-

√

√

Mozaïek
(als afwerkvloer)

Dikte:
6 - 10 mm
Breedte: 20 - 25 mm
Lengte: 120 - 165 mm

√

√

√

-

-

-

-

-

Stroken parket
Laminaat parket

Dikte:
15 of 22 mm
Breedte: 80 - 160 mm
Lengte: 250 - 1600 mm

X

X

X

X

X

√

√

√

Kopshout

Dikte:
10, 12, 15 of 20 mm
Breedte: 70 x 70 mm
Lengte: 210 x 490 mm

-

-

√

-

-

-

-

Lamelparket
Meerlaags parket
Gereed parket

Dikte:
20 - 25 mm (toplaag > 2,5mm)
Breedte: 130 - 180 mm
Lengte: 1800 – 2400 mm

-

X

X

X

√

√

√

√

Dunhout
vloerbekleding

Dikte:
6 - 8 mm (toplaag 1,5 < 2,5mm)
Breedte: 70 mm
Lengte: 400 - 800 mm

-

√

X

-

√

√

-

-

Rectavit 235

Laminaat
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241

√ = beste keuze

X = mogelijk in bepaalde omstandigheden

- = niet mogelijk

Lijmwijzer

Kies de parketlijm en voorstrijk
naar ondergrond
Rectavit Parketlijmen
ONDERGROND

Cementgebonden
chape

Zonder
vloerverwarming

RV < 2%

Met
vloerverwarming

RV < 1,5%

Zonder
vloerverwarming

RV < 0,7%

Met
vloererwarming

RV < 0,5%

2% < RV < 7%

1,5% < RV < 5%

241

243

P1500

245

247

248
Cordon

248
Multilayer

249

249
Express

P1500*

PUP1000

PUP1000

√

√

√

√

2K Vochtscherm

-

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

-

-

PUP1000

PUP1000

√

√

√

√

-

-

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

P1500

-

P1500

P1500

√

√

√

√

2K Vochtscherm

-

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

-

-

P1500

P1500

√

√

√

√

-

-

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

P1500

P1500*

PUP1000

PUP1000

√

√

√

√

2K Vochtscherm

-

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

2K Vochtscherm

Egaline

√

P1500*

√

√

√

√

√

√

Onderparket

√

√

√

√

√

√

√

√

Houten lattenwerk

-

-

-

-

√

-

-

-

Tegelvloer/Stenen vloer

-

-

P1500

P1500

√

√

√

√

P1600

P1600*

P1600

P1600

P1600

P1600

P1600

P1600

Anhydriet
chape

Betonvloer

0,7% < RV < 3%

0,5% < RV < 2%
RV < 3%
3% < RV < 7%

Poederende/verzande/verbrande ondergrond

√ = rechtstreeks zonder voorstrijk
= verplicht met voorstrijk

- = niet te gebruiken
= aangewezen voorstrijk

* = enkel op een bovenverdieping, voor klein formaat en een minimum dikte van 9mm
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Praktische tips

Praktische tips voor het plaatsen
van het parket:
Voor de werken:

• Voor de start van de werken, moeten alle grote
werkzaamheden beëindigd zijn. De plaats moet
regen- en winddicht zijn. Het schrijnwerk, ramen
en deuren, moet geplaatst zijn. Het sanitair en de
verwarmingsinstallatie moet af zijn, gecontroleerd
zijn en werken. De muren, plafonds en andere
vloeren moeten voldoende droog zijn. Het metselwerk en de pleisterlagen moeten een vochtgehalte hebben <= 5%. Het tegelwerk moet droog
en opgevoegd zijn. Ook het schilderwerk moet volledig droog zijn.
• Bij plaatsing van een parket op een vloerverwarming, moet de installatie al minstens 3 weken
gewerkt hebben voor de start van de werkzaamheden.
• Zorg voor een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid: +15 à + 25°C bij een RV 45 à 60% en
voldoende ventilatie.

Ondergrond:

• Indien aanwezig, vloerverwarming uitschakelen
volgens de geijkte procedure.
• Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen vlak,
zuiver, stof-, vet- en olievrij, vast en droog is.
• Vlakheid
- Controleer de vlakheid van de ondergrond. Indien er onder een regel van 2 m een verschil is
van:
Parket rechtstreeks op
ondergrond

Parket met
onderparket

< 2mm

Mogelijk met alle
Rectavit parketlijmen

Mogelijk met
alle
Rectavit parketlijmen

< 4mm

Eerst egaliseren

Mogelijk met
alle
Rectavit parketlijmen

< 5mm

Rechtstreeks met
Rectavit 248
Cordon
Voor de andere
lijmen, eerst egaliseren

Eerst egaliseren

> 5mm

Eerst egaliseren

Eerst egaliseren

• De ondergond waarop er moet gelijmd worden,
mag niet meer vochtig of nat kunnen worden.
• Start de werken niet voordat deze vier punten vervuld zijn.

Parket:

• Vraag na bij de leverancier van het parket of deze
wel voldoende droog is. Het parket mag een restvochtgehalte bevatten van 7 tot 11%. Bij een lager of hoger vochtgehalte, is het afgeraden het
parket te plaatsen.
• Laat het parket in de originele verpakking (verpakking niet opensnijden) samen met de lijm, gedurende min. 48 h, acclimatiseren in de ruimte
waar het moet geplaatst worden
• Tijdens het acclimatiseren, niet pleisteren of schilderen in de ruimte. Dit verhoogt de relatieve vochtigheid aanzienlijk.
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- Daarnaast moet de vlakheid van de ondergrond
onder een regel van 20 cm steeds 1mm zijn.
Waar mogelijk kunnen de oneffenheden weggeschuurd worden. Bij renovatiewerken, moeten ook de oude lijmresten verwijderd worden,
gebruik eventueel hiervoor Rectavit Lijmverwijderaar. Indien er met Rectavit 245 2K PU
gewerkt wordt, kunnen kleine verzakkingen of
putten opvuld worden met deze lijm, voor andere lijmen maak steeds gebruik van adequate
snelvulmiddelen.
- Voor de rest moet er gebruik gemaakt worden
van een adequaat egaliseermiddel, zoals Rectavit Egaline 600. Indien de ondergrond een voorstrijk nodig heeft, plaatst deze steeds onder het
egaliseermiddel.

Praktische tips

• Zuiver
- Zorg dat de ondergond proper is en voldoende
ontvet is. Rectavit Floor Deep Cleaner neemt al
het hardnekkig vuil, was, vet, zeepresten, olie
weg.
- Bij het plaatsen van parket op tegelvloeren,
deze ook steeds eerst goed reinigen met Rectavit Floor Deep Cleaner zodat de mogelijke polishlaag volledig is verwijderd. Steeds naspoelen
met zuiver water en wachten tot de ondergrond
volledig droog is alvorens te verlijmen.
- Op poreuze ondergronden kunnen ingetrokken
olie- en vetvlekken ook nog verwijderd worden
met Rectavit Vlekkenverwijderaar.
- Voor elke behandeling, de ondergrond steeds
grondig ontstoffen, vegen of liefst stofzuigen.
• Vast
- Schuur de ondergrond op tot op een vaste laag.
- Een anhydriet chape dient steeds geschuurd te
zijn alvorens het parket te plaatsen.
- Indien er twijfel is bij poederende, verzande of
verbrande ondergronden, kan steeds een krastest uitgevoerd worden. Bij een zwak resultaat
is het aangewezen de ondergrond voor te strijken met Rectavit P1600 Primer Deep of PUP
1000 indien er gewerkt wordt met de PU-lijmen
Rectavit 245 2K PU of 247 1K PU.
- Gladde ondergronden steeds goed opruwen.
- De hybride lijmen, Rectavit 248 Cordon/Multilayer en Rectavit 249 & 249 Express, hebben
normaal geen voorstrijk nodig. Enkel bij (zeer)
sterk absorberende ondergronden is het aangewezen eerst de voorstrijk Rectavit P1500
Primer Surface te gebruiken. Een druppeltest
kan hier uitsluitsel geven.
•		 Droog
Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen voldoende droog is:
Restvochtgehalte

Cementgebonden
Anhydriet

Vloerverwarming
Zonder

Met

Max 3%

Max 1,5%

Max 0,5%

Max 0,3%

- Indien de ondergrond een te hoog restvochtgehalte heeft door onvoldoende uitdroging (vuistregel: 1 week drogen per cm chape) of door
opstijgend capillair vocht, kan 2K Vochtscherm
ingezet worden:
Restvochtgehalte
met
2K Vochtscherm

Zonder

Vloerverwarming
Met

Cementgebonden

Max 7%

Max 5%

Anhydriet

Max 5%

Max 3%

(Deze waarden gelden voor metingen met een Carbid meter.)

- Vergewis er zich steeds van dat er kans is om
opstijgend vocht of andere mogelijke vocht infiltratie in de ondergrond kan. Bvb. bij ondergronden boven een kelder, is het ook aangewezen
Rectavit 2K Vochtscherm aan te brengen.
• Net vóór het plaatsen, de ondergrond nog eens
grondig stofzuigen.

Plaatsing:

• De verpakking van het parket pas openen net voor
de start van de plaatsing.
• Werk met de voorgeschreven lijmkam. Dit is
meestal:
Lijmkam
241, 243, 247
245
248 Multilayer
249, 249 Express
Verbruik

B3

B11

√

-

Voor kleine
formaten

√

Ca.
0,8 – 1
kg/m²

Ca.
1 – 1,2
kg/m²

(< 60 mm b x
250 mm l)

Rectavit 248 Cordon wordt steeds verwerkt met een worstpistool met driehoekspuitmond.
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Praktische tips

• Plaats het parket binnen de vooropgestelde opentijd:
Opentijd

Correctietijd

241

10 – 15 min

30 – 40 min

243

30 – 40 min

25 – 30 min

245
247

60 – 75 min

(potlife max. 60 min)

90 – 120 min

30 – 60 min

40 – 45 min

248 Cordon

± 15 min

± 5 min

248 Multilayer

± 30 min

± 15 min

249

± 30 min

± 30 min

249 Express

± 20 min

± 10 min

• Controleer ook geregeld het verbruik van de lijm.
Een te laag verbruik zal een slechte verlijming te
weeg brengen; bij een te hoog verbruik zal de verlijming te traag drogen en kan er lijm tussen de
planken uitkomen.
• Leg de parketplanken in de lijmlaag zonder dat er
lijm in het tand-groef systeem terecht komt. Deze
vervolgens aankloppen met een rubberen hamer
gelijkmatig over de volle lengte.
• De lijmoverdracht bij het inleggen van het parket
moet voldoende zijn (minstens 80%). Indien nodig
de parketplanken verzwaren met planken of zandzakjes tijdens het uitdrogingsproces.
• Laat voldoende ruimte vrij tussen het parket en
de muur. De vuistregel hier is minimum de dikte
van het (massief) parket, op zijn minst 1,5 cm
rondom muren en andere uitstekende elementen.
• Bij lijmvlekken, deze onmiddellijk verwijderen met
een adequaat middel.
Reiniging
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Verse lijm

Uitgeharde
lijm

241

Easy Wipes
Dissol*

Mechanisch
Lijmverwijderaar

243

Vochtige doek
Easy Wipes

Mechanisch
Lijmverwijderaar

245, 247
248 Cordon,
248 Multilayer,
249,
249 Express

Easy Wipes
PUR Cleaner*

Mechanisch

Easy Wipes
Dissol*

Mechanisch

(*) Opgepast, PUR Cleaner en Dissol kunnen de
laklaag aantasten van kant-en-klaar parket. Easy
Wipes zijn de aangewezen reinigingsdoekejs om
verse lijmvlekken veilig te verwijderen en het gereedschap te reinigen.
• Respecteer de droogtijd, alvorens het parket verder af te werken.
Beloopbaar
na

Opschuren
na

Belasten
na

241

12 h

24 h

48 h

243
245
247

12 h

24 h

24 h

248 Cordon

8h

24 h

24-48 h

248 Multilayer

6h

24-48 h

48 h

249

3h

24 h

24 h

249 Express

2h

12 h

12 h

• Bij vloerverwarming, deze terug inschakelen volgens de geijkte procedure.

Bij twijfel:
• Onze verdelers en technische dienst staan steeds
tot uw dienst.

Notities
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Uw verdeler:

RECTA306
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Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30
www.rectavit.be

Rectavit Parketlijmen... Vast en zeker!

