
Een kant-en-klaar hoogwaardige 
polyurethaanlijm voor het verlijmen van 
diverse steensoorten, waaronder gips-, 
beton-, cellenbeton-, natuursteen en 
kalkzandsteenblokken voor niet dragende 
wanden. Ondergronden dienen droog, 
stevig, duurzaam en solide te zijn en moeten 
een bepaald gewicht kunnen dragen. Losse 
delen, stof, zand en vet verwijderen. Zo 
nodig ondergronden die verlijmd dienen te 
worden licht voorbevochtigen alvorens het 
lijmschuim aan te brengen.

Bus voor gebruik minstens 20 maal krachtig 
schudden.

Attentie
De bus rechtop vervoeren.

Fosfortrichloride, reactieproducten met 
propyleenoxide; butaan; dimethylether. 
Brandbaar aërosol. Schadelijk bij 
inslikken of inademen. Veroorzaakt 
huidirritatie. Kan een allergische reactie 
van de huid veroorzaken. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan bij inhalatie 
allergische of astmatische symptomen/ 
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Kan respiratoire irritatie veroorzaken. Wordt 
ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. 
Kan schade aan organen veroorzaken bij 
langdurige of herhaalde blootstelling.

Houdt de productverpakking of het etiket 
bij de hand als medisch advies wordt 
ingewonnen. Buiten bereik van kinderen 
houden. Lees het etiket voor gebruik. 

BIJ AANRAKING MET DE HUID 
Met veel water en zeep wassen. 

BIJ INADEMING
Slachto� er in de frisse lucht brengen en op 
zijn gemak laten doorademen. 

BIJ AANRAKING MET DE OGEN
Gedurende enkele minuten grondig 
uitspoelen met water. Verwijder 
contactlenzen, indien aanwezig en 
mogelijk. Blijf spoelen. 

Verwijder de inhoud/containers 
overeenkomstig de huidige wetgeving 
betre� ende afvalverwerking. Houder 
onder druk: tegen zonlicht beschermen 
en niet aan temperaturen boven +50°C 
blootstellen. Ook na gebruik niet doorboren 
of verbranden. Niet in een open vlam of op 
gloeiende materialen spuiten. Verwijderd 
houden van ontstekingsbronnen - Niet 
roken. Bevat isocyanaten. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. Personen 
die al gevoelig zijn voor diisocyanaten 
kunnen allergische reacties vertonen bij 
het gebruik van dit product. Personen met 
astma, eczeem of huidproblemen dienen 
alle contact, ook met de huid, met dit 
product te vermijden. Dit product moet niet 
worden gebruikt op plaatsen met weinig 
ventilatie, tenzij een beschermend masker 
met een geschikt gasfi lter (zoals type A1 
volgens norm EN 14387) wordt toegepast.
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Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

PU-SPUITLIJM
POLYURETHAAN 

LIJMSCHUIM

500 ml


