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Productomschrijving
BD 89 is een 2 componenten PU lijm zonder toevoeging 
van water, epoxy en organische oplosmiddelen. Geschikt 
voor het leggen van parket op zandcement en houten 
ondergrond(en). Ook toepasbaar op vloerverwarming. 
Geschikt voor gebruikers met epoxy allergie.

Tools
Voor het verwerken van BD 89 raden wij aan gebruik te 
maken van lijmkam nr. 5.

Verwerking
Volgens voorschriften moet de ondergrond droog, vrij 
van scheuren, egaal en volledig schoon zijn van 
elementen die de aanhechting kunnen belemmeren.

Meng component A met component B tot een homogene 
substantie ontstaat.

Strijk BD 89 na het mengen van de twee componenten 
gelijkmatig met lijmkam nr. 5 op een schone ondergrond. 
Ga door met het leggen van het parket en zorg ervoor 
dat de houten elementen naar behoren tegen elkaar zijn 
geplaatst en klop hier zachtjes op om het hechtmiddel 
goed aan het hele oppervlak te doen hechten. Perfecte 
aanhechting aan de ondergrond is verzekerd indien 
minimaal 65% van elk houtelement in direct contact met 
de lijm is.

Indien de ondergrond poreus of brokkelig is, brengt u 
eerst een laag Blue Dolphin Primer A of Blue Dolphin 
BD600 Rapid Primer aan. De droogtijd voor de 
navolgende lagen hangt af van de gebruikte primer (zie 
product informatie blad).

Producteigenschappen
Mengverhouding : 
Dekking :  
Max. open tijd :   
Uitharding :  
Kleur :   
Houdbaarheid :   
Verpakking :  

10 : 1
1200 - 1800 g/m²
50-60 minuten
36 - 48 uur
eiken, walnoot 
1 jaar
10 kg (A) + 1 kg (B)

Restvochtgehalte van de ondergrond
2,0% max. bij betonnen ondergrond
1,7% max. bij betonnen ondergrond met vloerverwarming
0,5% max. bij anhydriet ondergrond
0,2% max. bij anhydriet ondergrond met vloerverwarming

Waarschuwingen
Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +25°C.
De ondergrond zou een temperatuur van minimaal +12°
C /  +15°C moeten hebben. Breng geen lijm aan als de 
relatieve luchtvochtigheid in de ruimte hoger is dan 75%. 
Leg geen parket wanneer wanden of plafonds nog nat 
zijn na het aanbrengen van stuc of witten. Blijf na het 
leggen minimaal 24 - 36 uur van het parket af. Na 36 - 48 
uur kan de vloer geschuurd worden. 

Deze informatie is gebaseerd op onze beste kennis en 
technische ervaringen. Zij is van algemene aard en is 
voor ons bedrijf op geen enkele manier bindend. In elk 
individueel geval moet de gebruiker een praktische test 
verrichten en is hij volledig zelf verantwoordelijk voor het 
eindresultaat.

Veiligheidsadviezen
Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de 
ademhalingswegen en de huid. Kan overgevoeligheid 
veroorzaken bij inademing en contact met de huid.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Geen gas, rook, 
dampen of spuitnevel inademen. Contact met de huid 
vermijden. Draag beschermende handschoenen. 

Bij ongevallen of als men zich onwel voelt, onmiddelijk 
een arts raadplegen (en waar mogelijk het etiket tonen). 
Bij ongeval door inademing het slachtoffer naar frisse 
lucht brengen en laten rusten.




