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Gebruiksaanwijzing 1toGLUE WaterVast (Universele Lijm)

1toGLUE WaterVast is een universele één-component, materiaalintegrerende en dampdoorlatende lijm op 
waterbasis. Het bevat uitsluitend natuurlijke grondstoffen. Het heeft een uitstekend opvulvermogen en 
hechtingskracht. Is bij uitstek geschikt voor het verlijmen van raamverbindingen en voor deelvervanging 
van verrot hout en voorkomt houtrot dankzij haar dampdoorlatendheid, mits de gebruiksaanwijzing strikt 
wordt gevolgd en de resten van de oude tweecomponenten vullingen (epoxy en derg., dus alle merken 
zonder uitzondering) en kitten (siliconen, acrylaat, MS-polymeer, hybride en derg., dus alle merken zonder 
uitzondering) vooraf volledig verwijderd werden. 

Toepassing
 
Op hout, kurk, beton, stukwerk, mortel, bak- en natuursteen, aluminium, glas. Voor binnen en buiten.

Uiterlijk
 
1toGLUE WaterVast wordt aangeboden in plastic emmertjes van 100, 250 en 500 g; 1,0 en 2,0 kg. Het is een 
dikke, vloeibare stof met crème kleur. 

Applicatie

De te verlijmen oppervlakken moeten vet-, vuil- en stofvrij zijn. De gewenste hoeveelheid lijm met een 
plamuurmes of een lijmkam op de te verlijmen delen aanbrengen en te spreiden. 
De te verlijmen delen eenmalig stevig tegen elkaar aandrukken. De te verlijmen delen hoeven niet klemgezet 
te worden; het is wel raadzaam als er risico van verschuiving is. De verbinding is belastbaar na 24 uur. Volledige 
uitharding van de lijm vindt na 7 dagen plaats bij kamertemperatuur. Altijd beschermende handschoenen 
van dunne latex/vinil/nitril en een beschermende bril dragen. 

Droogtijden
 
Afhankelijk van de laagdikte is de droogtijd 1 tot 24 uur. Bij verlijming van niet-poreuze materialen kan de 
droging iets langer duren. 

Overschilderbaarheid
 
1toGLUE WaterVast is overschilderbaar met iedere soort verf. Raadzaam is om bij niet gangbare verven eerst 
proef te schilderen. 
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