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

 
Productnaam: IVANA STEENLIJM  
 
Artikelcode: 52511 
            
Omschrijving: 
Ivana Steenlijm is een zeer sterke, snel uithardende Polyurethaan lijmschuim welke de meest 
voorkomende bouwmaterialen verlijmt zoals: Kalkzandsteen- en Gasbeton lijmblokken, Steen, 
Beton, Gipsplaten en op hout gebaseerde producten. 

                                              
  Identificatie onderneming:  IVANA B.V. 
    Wasbeekerlaan 24 

   2171 AE Sassenheim Nederland 
   Telefoon: +31 (0) 252 220940   

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

 

2. Eigenschappen: 

 
 Direct klaar voor gebruik, mixen is niet noodzakelijk dus tijdbesparend. 

 Extreem sterke hechting. 

 Snel uithardend, ca. 8 minuten open tijd en hardt volledig uit binnen 24 uur. 

 Verlijmt vochtige en bevroren ondergronden alsmede voorbehandeld hout. 

 Brandwerend, rook- en gasdicht. 

 KOMO gecertificeerd                                     

 EC1 gecertificeerd. 

 Stofvrije applicatie. 

 Tillen van 25kg zakken behoort tot het verleden. 

 Een uitstekend alternatief voor mechanische bevestigingen en mortels. 

 Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL 1008) 
 

 

 

3. Technische Data: 

 
Basis                                        Gemodificeerde Polyurethaan 
Brandklasse (DIN 4102-1)       B2                          
Watervastheid                          D4  volgens NEN-EN 204,205  Watt ‘91 
Kleefvrij (30 mm ril)                  Na ca. 8 min. bij +23°C en 50% Luchtvochtigheid (FEICA TM 1014) 
Huidvorming                             Na 10-15 minuten. 
Vol belastbaar                          Na 24 uur. 
Treksterkte                               10.500 kPa  (ISO 527) 
Afschuifsterkte                         N/A   (FEICA TM 1012) 
GEV-Emicode                          EC1 PLUS R  ( 33424/23.05.07) 
Temperatuursbestendigheid    -40 °C tot +   90 °C. (langdurig) 
Temperatuursbestendigheid    -40 °C tot + 130 °C. (kortstondig) 
Verwerkingstemperatuur:    -5 °C     tot  + 35 °C (omgevingstemperatuur) 
Verwerkingstemperatuur:    +10 °C  tot  + 30 °C (bus temperatuur).                                                                        
Houdbaarheid:   Minimaal 12 maanden in ongeopende  verpakking op een koele en droge 
                                                plaats. Bus na gebruik altijd rechtop bewaren    

 
(*) Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met  purpistool. 

mailto:info@koopmanbv.com
http://www.koopmanbv.com/
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4. Voorbehandeling. 

 

 Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.  

 Verwijder al het losse materiaal, stof en vet van de ondergronden. 

 Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding tijdens gebruik. 

 Door het bevochtigen van de ondergronden kan een versnelde uitharding verkregen worden. 

       De bus minimaal 20 maal krachtig schudden voor gebruik, en regelmatig tijdens gebruik. 

       Verwijder de beschermkap en schroef de bus op het purpistool. 

       Voor het beste resultaat dient de bus in verticale positie gehouden ten worden. 

       Bus altijd met het ventiel naar beneden houden. 

       De vullende eigenschappen zijn minimaal. Voor een sterke watervaste verlijming is het 
      belangrijk dat de ondergronden goed op elkaar aansluiten. 

       Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking 
 

 

5. Applicatiegegevens. 

 
Steen / Straat werk: 

 

 Breng Ivana Steenlijm éénzijdig aan. 

 Open tijd is ongeveer 8 minuten en huidvorming vindt plaats tussen 10-15 minuten. 

 Probeer verschuiven van de te verlijmen onderdelen te voorkomen. 

 Klemmen of drukken verhoogt de sterkte van de lijmverbinding aanzienlijk. 

 Wij adviseren het gebruik van het Ivana Purpistool. 
 

Constructieve / Brandwerende wanden: 
 

 Plaats de eerste laag / kimlaag waterpas in mortel. 

 Breng Ivana Steenlijm éénzijdig aan op de horizontale, en indien nodig op de verticale vlakken 
van de te verlijmen materialen. Wij adviseren voor niet dragende wanden 1 lijmril voor muren tot 
100mm en 2 lijmrillen voor wanden > 100mm. 
Voor dragende muren dient volgens KOMO tenminste 90% van het oppervlak van de te 
verlijmen stenen/blokken voorzien te zijn van Ivana Steenlijm. Dit is ongeveer 1 lijmril per 50mm. 
breedte. 

 Open tijd is ongeveer 8 minuten en huidvorming vindt plaats tussen 10-15 minuten. 

 Berekeningen t.b.v. constructieve wanden kunnen a.d.v. de gegevens in het KOMO certificaat 
plaatsvinden. 

 KOMO certificaat : SKGIKOB.010378 waarin geschiktheid voor dragende wanden en wanden 
met bepaalde brandwerendheid is aangetoond, is op aanvraag verkrijgbaar.  

 Wij adviseren het gebruik van het Ivana Purpistool. 
 

Gipsplaten, ondervloeren (hout) toepassing: 
 

 Breng Ivana Steenlijm éénzijdig aan (op de ondergrond waar de panelen op bevestigd worden). 

 Open tijd is ongeveer 8 minuten en huidvorming vindt plaats tussen 10-15 minuten. 

 Tijdens het uitharden dienen muurpanelen ondersteund te worden. 
 

Opmerkingen: 
 

 Op kunststoffen zoals PP, PE, PTFE (Teflon) is er geen hechting. 

 Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen. 

 Het verlijmen van onregelmatige materialen zoals gevel- en bakstenen in niet aanbevolen. 

 Na gebruik de stelschroef van het pistool volledig dichtdraaien. 
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6. Overige informatie: 

 
Vervangen van de bus: 

 

 De bus dient volledig leeg te zijn alvorens deze te vervangen. 

 Houdt de ventielopening van u af tijdens het losschroeven. 

 Indien er een beetje Steenlijm op de adapter terechtkomt, dit niet verwijderen, maar onmiddellijk 
een nieuwe bus op het pistool schroeven. 

 Zodra de nieuwe bus geplaatst is het pistool een paar seconden doorspuiten, zodat er geen 
lucht meer in het pistool aanwezig is. 

 De bus altijd na gebruik op het pistool laten zitten, zelfs als de bus leeg is, dit voorkomt het 
uitharden van de Steenlijm die nog in het pistool aanwezig is.  

 
Reiniging van het pistool: 

 

 Alleen reinigen indien zich symptomen van verstopping en langzamer uitspuiten voordoen. 

 Schroef Ivana Pur Reiniger op het pistool en spuit totdat de reiniger uit het pistool komt. 

 Leg het pistool 15 minuten weg zodat de Pur Reiniger zijn werk kan doen. 

 Nogmaals kort de Pur Reiniger doorspuiten en daarna de bus van het pistool schroeven. 

 Verwijder met Ivana Reinigingsdoekjes evt. overtollig materiaal van de adapter. 

 Direct hierna een nieuwe bus Ivana Steenlijm op het pistool schroeven en doorspuiten totdat er 
geen lucht en reiniger meer uit het pistool komt. 

 Het op deze manier reinigen verlengt de levensduur van uw pistool 
 
 

Aanbevolen producten: 
 

 Artikel 46504 : Ivana Pur Pistool NBS teflon gecoat. 

 Artikel 42069 : Ivana Pur Reiniger bus à 400ml. 

 Artikel 49630 : Ivana Reinigingsdoekjes bus à 70 doekjes. 
 

Voor gebruik met een speciale Nozzle voor blokkenverlijming adviseren wij: 
 

 Tremco Illbruck AA210 Spraynozzle : Artikel nr. Illbruck 392323 

 Tremco Illbruck AA254 Schuimpistool Pro XS : Artikel nr. Illbruck 325555 
 
 

 
 

7. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke 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/

