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BD88 A+B is een twee-componenten polyurethaanlijm zonder epoxymodificatie, volledig water- en 

organisch oplosmiddelvrij, samengesteld zonder gebruikmaking van aromatische of alifatische 

amines. BD88 A+B is ontwikkeld nadat er behoefte bleek te bestaan aan een product voor men- 

sen die tevreden zijn met de typische eigenschappen van 100% niet-vluchtige lijmen, maar aller- 

gisch zijn voor epoxyhars. 

 
Bestemmingen: BD88 A+B is geschikt voor iedere houtsoort in elke maat (inclusief 22 mm hout- 

blokken waarvoor niet eerst “broodjes” hoeven te worden gelegd. De vloer dient in dit geval wel 

volledig glad te zijn en waterpas, en de houtblokken moeten regelmatig worden “gewogen” omdat 

men zich laat leiden door het gebruik van zware dingen zoals parketpakketten, zandzakken, ce- 

mentzakken en dergelijke die men normaalgesproken op bouwterreinen aantreft). 

 
Eigenschappen 

Mengselverhouding                      9/1 

Verwerkingstemperatuur               t > +10°C 

Toepassing                                   getande spatel 

Pot-Life                                         1 u (1) 

Maximum tijd open                       n.v.t. 

Uitharden                                      36-48 u (1) 

Dekking                                         1200-1800 g/m² afhankelijk van de ondergrond. 

Kleur                                             laurier eiken, walnoot 

Opslagstabiliteit                            1 jaar (2) 

Verpakking                                    10 kg (9+1) – 5 kg (4,5+0,5) 

Reinigen gereedschap                  verdunner DS (voordat de lijm is uitgehard) 
 

 

(1) bij 20°C en 65% R.H. 

(2) in de originele, afgesloten bus bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C 
 

 

De beste condities voor het leggen van parket 

Ondergrond 

droog, schoon, geen stofvorming, niet te ruw. 
 

 

Vochtigheid van de ondergrond 

2,0% maximaal bij een cementen ondergrond. 

1,7% maximaal bij een cementen ondergrond met centrale verwarming. 
 

 

Houtvochtigheid 

8±2% 
 

 

Overige gebruiksmogelijkheden 

Lijmen van warmte- en geluidsisolerende platen (kurk, expanderende polyurethaan, steenwol, 

enzovoort) Lijmen van hout en bouwmaterialen (keramieke, marmeren tegels) op metaal
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Gebruiksaanwijzing 

Verdeel de BD88 na het mengen van de twee componenten gelijkmatig met een getande spatel 

over een schone ondergrond. Zorg dat de houten tegels goed tegen elkaar aan liggen en klop ze 

voorzichtig vast zodat ze goed over het hele oppervlak vastgelijmd zijn.   We adviseren de uitein- 

den van de tegels bij het leggen niet in de BD88 te dopen.  Indien toch nodig, doop ze dan in een 

vinyl (PARKETTKOLL) lijm die een zeer krachtige hout op hout verlijming heeft, waardoor ook het 

bekende “glijden” van de tegels wordt voorkomen. Het gebruik van BD88 op niet-absorberende 

ondergronden (marmer, keramiek, gepolymeriseerde blokken) wordt niet aangeraden.  Na 3-4 

dagen kan er worden geschuurd afhankelijk van de atmosfeer en de hygrometische condities van 

het parket. Bij het leggen van het voorbewerkte parket moeten de planken die per ongeluk “vuil” 

geworden zijn van de lijm onmiddellijk worden schoongemaakt met PULIPAR of DS verdunner. Wij 

adviseren u bij het gebruik van BD88 goede voorzorgsmaatregelen te treffen. 

 
Veiligheids- en risiko-informatie 

B ..Xn • GEVAARLIJK BIJ INADEMING. IRRITEREND VOOR DE OGEN, HET ADEMHALINGS- 

SYSTEEM EN DE HUID.• KAN GEVOELIGHEID VEROORZAKEN BIJ INADEMING EN CON- 

TACT MET DE HUID. 

 
BEWAAR DE BUS OP EEN GOED GEVENTILEERDE PLAATS. HOUD VER VERWIJDERD VAN 

VOEDSEL, DRANK EN DIERVERZORGINGSPRODUCTEN, ADEM HET STOF NIET IN. VER- 

MIJD CONTACT MET DE HUID. INGEVAL VAN EEN ONGELUK OF ALS U ZICH NIET GOED 

VOELT, VRAAG ONMIDDELLIJK MEDISCH ADVIES. 

(LAAT ZO MOGELIJK HET ETIKET ZIEN)  INGEVAL VAN EEN ONGEVAL BIJ INADEMING. 

ZORG VOOR FRISSE LUCHT EN HOUD HET SLACHTOFFER RUSTIG. 

 
Inhoud: DIPHENYLMETHAAN-4,4’-DI-ISOCYANAAT; 

 

 
 
 
 
 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en technische ervaring.  De informatie is van 

algemene aard en wordt zonder enige verplichting onzerzijds verstrekt. De gebruiker dient bij 

iedere nieuwe toepassing het product te testen en draagt zelf verantwoordelijkheid voor het uitein- 

delijke resultaat. 


