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Injection Glue 
Hygro-hardende, expanderende injectielijm voor 

herstelling van parket. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: Voor de herstelverlijming 

van alle parketsoorten die plaatselijk 

niet goed aan de ondergrond hechten 

(zoals o.a. hol klinkende plaatsen). Door 

de unieke, zwellende eigenschappen 

van Devo Injection Glue neemt deze de 

open ruimte in onder het loszittende 

parket. Injecteer om de 10 à 15 cm voor 

het behandelen van grotere loszittende 

planken. 

 Parket moet niet uitgebroken 

worden om opnieuw te verlijmen; 

 Voor het herstellen van alle 

houtsoorten; 

 Bevat geen water; 

 Goede hechting; 

 Snelle uitharding; 

 Kan ook met een injectiespuit 

gebruikt worden; 

 Te injecteren door een klein (te 

boren) gaatje of een voegspleet. 

 

Bijzondere eigenschappen: Door de 

unieke zwellende eigenschappen van 

Devo Injection Glue neemt deze de 

open ruimte in onder het loszittende 

parket. Injecteer om de 10 à 15 cm voor 

het behandelen van grotere loszittende 

planken. 

 

Tip: Lage producttemperatuur verhoogt 

de viscositeit en maakt het injecteren 

moeilijker. Product op 

kamertemperatuur 20 tot 25°C 

verwerkt gemakkelijker. 

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond en het hout moeten droog zijn! Boor een gaatje van 

4mm (voor de bijgeleverde spuitneus). Voor het injecteren met een injectiespuit, een gaatje boren 

naar verhouding, maar net groot genoeg zodat het product onder druk geïnjecteerd kan worden 

zonder terug omhoog te komen. Breng voor het boren afplaktape aan op de te behandelen plaats, 

zodat het parket niet bevuild kan worden door product dat terug uit het gaatje komt. 

Voorbereiding product: breng het product op kamertemperatuur vóór gebruik. Devo Injection Glue 

is klaar voor gebruik met de bijgeleverde spuitneus. Voor het gebruik met een injectiespuit een 

kleine hoeveelheid in het spuitje druppelen. De spuit kan niet herbruikt worden, daar deze 

binnenin uithardt. 

Aanbrengen: 2 min voor het injecteren van de lijm 2 tot 3 druppels water injecteren. Devo Injection 

Glue is een hygro-hardende polyurethaanhars, de reactie met vocht zal zijn zwellende 

eigenschappen nog versterken. Injecteer geen te grote hoeveelheid product, door het zwellen kan 

dit langs het gaatje of de voegen terug omhoog komen. Plaats op de loszittende plankjes een 

gewicht zodat de uitzettende lijm het hout niet omhoog kan duwen. 

Droogtijd: beloopbaar na 3 tot 4 u afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en 

temperatuur). 

Volledige uithardingstijd: 12 tot 24 uren 

Verwerkingstemperatuur: 15 – 25 °C 

Verbruik: afhankelijk van het gebruik en de aangebrachte hoeveelheid 

Reiniging gereedschap: niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes Uitgehard 

product: mechanisch met spatel en/of schuursponsje 

Houdbaarheid: minimaal 6 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur 

tussen 5 en 25°C. Droog bewaren! Hogere vochtigheid verkort de houdbaarheid. 

Afval: restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 

Nota: Sluit na gebruik de flacon goed af, omdat het product uithardt in reactie met de 

luchtvochtigheid. 
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Injection Glue 

Technische eigenschappen 
  

Beschrijving (type): Hygro-hardende, expanderende injectielijm 

Basis: Polyurethaan 

Karakteristieke eigenschappen: Snel uithardende, expanderende, hygro-reactieve, stroperige vloeistof. 

Verwerking:  

Ondergrond: De ondergrond moet droog zijn. 

Materiaaltemperatuur: 15 - 25°C. 

Luchtvochtigheid: +/- 60 %. 

Materiaalvochtigheid: Chape tot 2 % restvocht, bij vloerverwarming max. 1,5% restvocht, anhydriet max. 0,5% restvocht. Hout 9–

12% (eik) 

Voorbereiding product: Breng het product op kamertemperatuur vóór gebruik. Devo Injection Glue is klaar voor gebruik met de 

bijgeleverde spuitneus. 

Potlife: N.v.t. 

Te verwerken door middel van: Bijgeleverde spuitneus of injectiespuit. 

Te verdunnen/te reinigen met: Niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes. 

Uitgehard product: mechanisch met spatel en/of schuursponsje 

Verbruik/uitstrijkvermogen: afhankelijk van het gebruik en de aangebrachte hoeveelheid 

Laagdikte: N.v.t. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Oker 

Reuk : Weinig of geen 

Consistentie: Stroperige vloeistof 

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 4.000 – 5.000 methode: Brookfield 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,14 kg/l  methode: DIN 53217 

Vaste stoffen in gewicht: 100 % methode: berekend 

VOC-gehalte: 0 % methode: berekend 

Droging bij 20°C/65% RV: Beloopbaar na 3 tot 4 u afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur). 

Volledige uitharding: 12 - 24 uren 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C: N.v.t. 

Oplosbaar in water 20°C: Niet oplosbaar 

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 

Vlampunt: 225 °C 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Afschuifsterkte: N.v.t. 

Houdbaarheid: Minimaal 6 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 5 en 25°C 

  

Veiligheid: 

  

Bevat: Diphenylmethane - 4,4 - Diisocyanaat.  Gevaar: Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

Schadelijk bij inademing. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een 

allergische huidreactie veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alvorens 

te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding 

/ oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het 

slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. NA 

(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten 

verpakking bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de 

verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: Neen 

Verwijdering: Restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 250 ml 
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