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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

Productnaam: IVANA Constructielijm 
 
Code:                                    IVA0002079    : Flacon 250gr. 
                                              IVA0002080    : Flacon 750gr 
                                              
Gebruik:  Een gebruiksklare, blanke en vloeibare KOMO®  gecertificeerde 

constructielijm voor binnen en buiten toepassingen. 
 
Identificatie onderneming:  Necomij B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  

 

 
 
 

2. Beschrijving. 

 

 KOMO®  gecertificeerd, certificaat 32905 

 Watervast volgens de strengste norm  NEN-EN 204 D4 

 18 maanden houdbaar. 

 Hoge temperatuur bestendigheid. 
 

 
 
 

3. Toepassing. 

 
Ivana Constructielijm is geschikt voor houtconstructies en houtverbindingen zoals bijvoorbeeld deuren 
en  gevelbetimmeringen.   
Tevens kan de lijm gebruikt worden voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse 
kunststoffen en PU- en PS-hardschuimen en metalen poreuze ondergronden.  
Ook het verlijmen van metaal op metaal (eerst vooraf bevochtigen) is geen probleem. 
Daarnaast kunnen met behulp van deze lijm diverse lijmverbindingen gerepareerd worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@koopmanbv.com
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4. Samenstelling en Eigenschappen. 

 
Basis                                           :  Polyurethaan 
Vaste stofgehalte      :  99% - 100%                                                                     
Min. verwerkingstemperatuur     :  + 5 °C   
Temperatuur bestendigheid      :  -30 °C tot + 120 °C. 
Soortelijk gewicht (20°C)            :   ca. 1,45 g/cm³ 
Viscositeit                                   :  Pasteus 
pH waarde (25°C)                       :   3,5 
Kleur nat                                     :  Beige 
Kleur droog                                 :  Beige 
Geur                                            :  Reukloos 
Aantal componenten                   :  1 
Vochtbestendigheid                     :   volgens NEN-EN 204 D4 
Open tijd                                      :  2 minuten 
Verbruik                                       :  ca. 180 - 220 g/m² (= ca. 2 m² per koker) 
Afschuifsterkte                             :  110 kg/cm² 
Klemtijd                                        :  5 minuten 
 
Attentie: Bovengenoemde waarden zijn bepaald bij 20°C / 65%Rh en een houtvochtigheid van 10% 
              Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg. 
 

 

5. Verwerking. 

 
De te behandelen oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Werkstukken onder gelijkmatige 
druk (ca. 1-6 kg/cm² ) persen of klemmen.  
Bij sterk poreuze ondergronden, zoals spaanplaat adviseren wij een gelijkmatige persdruk van max. 
2 kg/cm² de lijm tweezijdig aanbrengen.  
Delen binnen 2 minuten samenvoegen en ca. 5 minuten klemmen. 
LET OP: BIJ HOGERE LUCHTVOCHTIGHEID EN/OF TEMPERATUUR KAN DE OPEN TIJD NOG 
KORTER ZIJN! 
Bij het verlijmen van 2 niet poreuze materialen adviseren wij de lijm na aan brengen te bevochtigen 
d.m.v. bijvoorbeeld een waterspuit. 
De lijm is na 24 uur volledig uitgehard. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, gezien de lijm 
moeilijk van de huid is te verwijderen. 
Natte lijmresten direct verwijderen, uitgeharde lijmresten kunnen mechanisch verwijderd worden. 
 

 

8. Opslag en houdbaarheid 

 
Ivana Constructielijm is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te 
worden opgeslagen.  
Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan 
en wordt als volgt gelezen: 
 
Voorbeeld: BB1505028 
15 = 2015 houdbaarheidsjaartal 
05 = Mei houdbaarheidsmaand 
028 = Interne code 
 
Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0°C blijft. 
Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein 
chemisch afval. 
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9. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen houden. 
De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen. 
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad. 
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en 
verwerking.  
WWW.IVANA.COM  
 

 
 

http://www.ivana.com/

