Ready? Set. Spray!
VOOR JE BEGINT

BIJ EEN ONDERBREKING

Bewaar de spuitbussen rechtop in
werfkeet. Vermijd vlakke zon en vorst.

Gebruik steeds handschoenen bij het
verlijmen.

Sorteer de lege PU-bussen. Breng
deze naar het recylagepark, of laat ze
ophalen door een gespecialiseerde
firma.

Schud de bus goed, minstens 20x.

Verwijder de beschermingsclip van de
spuitbus.

Plaats de spuitbus op het lijmpistool
en draai die lichtjes aan tot je een klik
hoort (niet forceren).

Volg bij het spuiten de regel van 3:
1. max. 1 cm van de rand
2. 2 stroken per laag
3. min. 3 cm brede rups

Bij Thermoblokken of Lambdablokken
van 10 cm breed, volstaat 1 rups.

Regel het debiet met de stelschroef
en spuit het schuim om het hele pistool
te vullen.

Laat het pistool vol schuim achter.
Een (half)volle spuitbus moet altijd
op het pistool blijven zitten. Draai de
stelschroef vast. Bewaar de spuitbus
verticaal (pistool naar boven).

Herbeginnen?
Schud de bus min. 20x, reinig indien
nodig de lijmmond met de PU Cleaner,
en schroef de stelschroef terug los.

REINIGEN (OP HET EIND VAN DE DAG)

Gebruik onze PU Cleaner om het lijmpistool grondig te reinigen.

Schroef de spuitbus los van het pistool,
houd de klepopening weg van u.
Neem de cleaner en schroef die op het
pistool.

Haal de trekker van het pistool
meermaals over totdat al het schuim is
verwijderd.

Plaats de waterkering en druk deze
goed vlak in het aangebrachte PUschuim.

Breng bovenop de DPC een nieuwe
lijmlaag aan. Plaats de 2de rij stenen.

Bij niet-dragende muren kan je
werken met lijmkoppelstrips. Slijp in
dat geval de steen lokaal uit zodat de
koppelstrip goed ingebed zit.

Gebruik om de 2 lagen een lijmkoppelstrip. Schuim ook de kopse kant op van
de steen om een koude verbinding te
maken.

uitvoeringsdetails
KIMLAAG

Metsel de eerste laag (kimlaag)
perfect vlak uit met traditionele mortel. Gebruik hiervoor gerectificeerde
Lambdablokken.

DPC

Controleer de vlakheid dwars op de
muur, en in de langsrichting.

Borstel het legvlak van de blokken af
(te herhalen bij het aanbrengen van
elke nieuwe laag).

PASSTUKKEN

INBINDEN

Verlijm ook de kopse kant bij passtukken kleiner dan een halve steen.

Gebruik een zaagtafel om uw passtukken op maat te snijden.

LATEIEN

Gebruik traditionele mortel onder en
boven een latei, om deze vlak te kunnen uitmetselen.

Spuit 2 stroken (rupsen) PU-lijm op de
blokken, rol de DPC meegaand uit.

Organiseer je werf zó, dat alle dragende
binnenmuren ingebonden kunnen
worden. Werk hiervoor met een vallende tand.

AFWERKING

Vermijd het langs zagen van passtukken, werk liever met de verschillende beschikbare hoogtes van stenen
(13, 19 of 25 cm).

Aarzel niet om uw klopboor te
gebruiken bij het bevestigen van
pluggen. Onze robuuste Thermobloc
ondervindt hiervan geen hinder.

Verwijder op het einde van de werkdag
overtollige lijmresten met een schraper.

Hang deze poster op in jullie werfkeet, maak een selfie, post deze op Facebook met de hashtag #PloegsteertSolutions en win!

