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BD 89 is een tweecomponenten polyurethaan hechtmiddel zonder epoxyhars, volledig watervrij en 

vrij van organische oplosmiddelen waarvan de formulering geen aromatische of alifatische aminen 

bevat. BD 89 werd geformuleerd in antwoord op de behoeften van gebruikers die de eigenschap- 

pen van bindmiddelen met 100% niet-vluchtige deeltjes waarderen, maar allergisch zijn voor 

epoxyharsbindmiddelen. 

 
Toepassingen: BD 89 is geschikt voor het leggen van houten vloeren van alle afmetingen (met 

inbegrip van 22 mm houtblokken zonder eerst houtlatten/tengels te leggen; in dit geval moet de 

vloer glad en waterpas zijn en de houten blokken moeten hetzelfde gewicht hebben wanneer 

hierover wordt gelopen met parketblokken, zandzakken, cementzakken e.d. die vaak op bouwter- 

reinen te vinden zijn). 

 
Kenmerken 

Mengverhouding                           9/1 

Aanbrengtemperatuur                   +10°C ÷ +25°C 

Aanbrengmethode                        getande spatel nr. 5 

Bruikbaarheidsduur                      1 h (1) 

Maximum tijd open                       n.v.t. 

Uithardingstijd                               36-48 uur (1) 

Dekking                                         1200 - -1.800 g/m² afhankelijk van de ondervloer. 

Kleur                                             roodbruin, eiken, walnoot 

Verdunnen (indien nodig)             DMC 50 verfverdunner 

Reiniging van gereedschap          DMC 50 verfverdunner (voor het uitharden van het hechtmiddel) 

Houdbaarheid                               1 jaar (2) 

Verpakking                                    10 kg (9+1) - 5 kg (4,5+0,5) 
 

 

(1) bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid 

(2) in de originele gesloten containers bij temperaturen tussen +10°C en +25°C 
 

 

Beste omstandigheden voor het leggen van het parket 

Ondervloer 

droog, schoon, stofvrij, niet te ruw. 
 

 

Vochtigheid van ondervloer 

2,0% max. bij cementvloer 

1,7% max. bij ondervloeren met straalverwarming 

0,5% max. bij anhydriet ondervloer 

0,2% max. bij anhydriet ondervloeren met straalverwarming 
 

 

Houtvochtgehalte 

9±2% 
 

 

Andere toepassingen 

Verlijmen van warmtepanelen en geluidsisolatiepanelen (kurk, geëxpandeerd polyurethaan, steen- 

wol). Verlijmen van tegels op asbestcement en spaanplaten. 

Verlijmen van hout en bouwmaterialen (keramiek, gres- en marmeren tegels) op een metalen on- 

dergrond.
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Gebruiksaanwijzing 

Strijk BD 89 na het mengen van de twee componenten gelijkmatig met een getande spatel op een 

schone ondergrond en verwijder het eventueel aanwezige s tof. Ga door met het leggen van het 

parket en zorg ervoor dat de houten tegels naar behoren tegen elkaar zijn geplaatst en klop hier 

zachtjes op om het hechtmiddel goed aan het hele oppervlak te doen hechten. In het geval van 

stoffige en poreuze ondervloeren raden wij aan om eerst één laag PRYMER PUB 77, PRYMER 

WAP 150 of PRYMER S 1105 aan te brengen (zie technisch gegevensblad). Breng het hechtmid- 

del na 24 uur aan. Bij vochtige ondervloeren raden wij aan om eerst één laag PRYMER PUB 77 of 

PRYMER WAP 150 of PRYMER SF 1105 of PRYMER EPOX WETT of PRYMER WB 328 S aan 

te brengen (zie technisch gegevensblad). Wij raden u ten sterkste af om de randen van de tegels 

in BD 89 te dopen tijdens het leggen. Doop de randen van de tegels indien nodig in vinyl (PAR- 

KETTKOLL) bindmiddel dat zorgt voor een zeer sterke hout op hout verlijming en het gebruikelijke 

“verschuiven” van de tegels voorkomt. Wij raden het gebruik van BD 89 op niet-absorberende 

ondervloeren (marmer, keramiek, polymeer blokken). Het schuren kan na 3-4 dagen worden uitge- 

voerd afhankelijk van de atmosferische omstandigheden en de luchtvochtigheid van het parket. Bij 

het leggen van een prefab parket moet u onmiddellijk PULIPAR of DS verdunner gebruiken om de 

stukken hout te reinigen die per ongeluk “vuil” worden tijdens het werken. Wij raden aan om alle 

persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen tijdens het gebruik van BD 89. 

 
Veiligheidsinformatie 

 

 

SCHADELIJK BIJ INADEMING. IRRITEREND VOOR DE OGEN, DE ADEMHALINGSWEGEN EN 

DE HUID. KAN OVERGEVOELIGHEID VEROORZAKEN BIJ INADEMING EN CONTACT MET 

DE HUID. 
 

 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN. GEEN GAS, ROOK, DAMPEN OF SPUITNEVEL 

INADEMEN. CONTACT MET DE HUID VERMIJDEN. GESCHIKTE HANDSCHOENEN DRAGEN. 

BIJ ONGEVALLEN OF ALS MEN ZICH ONWEL VOELT, ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLE- 

GEN (EN WAAR MOGELIJK HET ETIKET TONEN). BIJ EEN ONGEVAL DOOR INADEMING, 

HET SLACHTOFFER NAAR DE FRISSE LUCHT BRENGEN EN LATEN RUSTEN. 

 
Bevat: DIFENYLMETHAAN-4,4’-DIISOCYANAAT 

 
 
 

Deze informatie is gebaseerd op onze kennis en technische ervaring. De informatie is van al- 

gemene aard en ons bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van het 

product moet door de gebruiker worden getest en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor 

het eindresultaat van zijn werk. 

 
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan dit document te verveelvoudigen zonder vooraf- 

gaande toestemming. 
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