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Egalisaties JK 24

JK 10 
JK 11 (min. 3 mm)

JK 13 (min. 3 mm)

JK 15 
JK 16 (min. 3 mm)

JK 17 (min. 2 mm)

JK 19 Fix 
Vloerbedekkingen JK 24

Textiele vloerbedekkingen (synthetische) 
Naaldvilt 
Geweven producten 
Natuurvezel bedekkingen 
PVC-vloeren 
CV-vloeren 
PVC-designvloeren (LVT) 
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen) 
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm) 
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm) 
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte) 
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14 – 22 mm dikte) 

GISCODE RS 10 – 
Oplosmiddelvrij, methoxysilaanhoudend

EMICODE EC 1 PLUS -  
Zeer lage uitstoot

Art.-nr. 169268

Technische gegevens:
Verpakking: 16 kg
Palletfactor: 33 Stuks
Kleur: Bruinachtig
Verbruik: 1000 – 1200 g/m²
 vertanding B 11 

Droogtijden:  
Beluchtingstijd:  geen*
Inlegtijd: ca. 30 Min.*
Belastbaar:  nach ca. 24 uur*
Slijpen / verzegelen:  na ca. 24 uur*
Verwerkings-
temperatuur:  niet onder 15 °C
Relatieve  
luchtvochtigheid:  niet meer dan 75 %
Eindsterkte:  na ca. 3 dagen* 
 
*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid

JK 24 – SMP-parketlijm

1-component silaanlijm voor meerlaags parket.

Oplosmiddel- en watervrije, met silaan gemodificeerde, hardelastische parketlijm voor 
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm) en 3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm). Ook geschikt voor 
strokenparket (vanaf 14 mm dikte) en massieve planken (tot 220 cm lengte, 14-22 mm dikte). 
Geschikt voor cement- en anhydrietvloeren of beton en nieuwe, vastgeschroefde spaanpla-
ten P4 - P7 of OSB 2 - OSB 4 platen. Alleen binnenshuis.

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond moet vast, blijvend droog, scheurvrij, schoon en vrij van materialen zijn die 
de hechting kunnen aantasten. Cement- en anhydrietvloeren schuren en grondig stofzuigen. 
Meerlaags parket binnen van 48 uur verlijmen. Indien egaliseren  nodig is, moet de onder-
grond worden voorzien van primer en egalisatie. Primer en egalisatie goed laten drogen.

Verwerking:
1. Parketlijm vóór gebruik op kamertemperatuur laten komen. Na het openen de folieafdek-
king verwijderen van het oppervlak en de eventuele oppervlaktehuid verwijderen, niet mengen.
2. Lijm met geschikte lijmkam op de ondergrond aanbrengen. Breng slechts zoveel lijm aan 
als binnen de inlegtijd van ca. 30 minuten kan worden aangebracht.
3. Meerlaags parket in het lijmbed neerleggen en goed aandrukken. Zorg voor een bevochti-
ging over het gehele oppervlak van de parketrug.
4. Lijmvervuiling kan onmiddellijk worden verwijderd met speciale reinigingsdoekjes, bijv. de 
JK Clean-reinigingsdoekjes.

Emissie-getest
bouwproduct 
volgens aBG

JK 24
SMP-parketlijm


