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Repair Glue 2C 
2 componenten sneldrogende herstellingslijm voor 

kleine reparaties. Solvent- en watervrij. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: voor het snel en 

gemakkelijk uitvoeren van kleine 

parketherstellingen aan o.a. 

mozaïekparket, lamelparketten, tand-

groef planken, enz. (al dan niet 

afgewerkt.) Toepasbaar op alle 

ondergronden: chape, beton, hout, 

vezelplaten, anhydriet, tegelvloeren, … 

Niet gebruiken op ondervloeren die 

behandeld werden met watergedragen, 

vinyl- of acrylprimers. 

Devo Repair Glue is speciaal ontwikkeld 

voor kleine snelle herstellingen, men 

kan reeds na 45 minuten verder 

schuren! 

 Handig in gebruik en geen 

overschotten door kleine verpakking 

1 kg; 

 Voor het verlijmen van alle 

houtsoorten; 

 Bevat geen water of oplosmiddelen; 

 Goed smeerbaar; 

 Weinig reuk; 

 Zeer hoge hechtingssterkte; 

 Niet irriterend; 

 Ook op vloerverwarming; 

 Schuurbaar na 45 min. 

 

 

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en vrij van losse delen te 

zijn. Stofafgevende of verzandende dekvloeren voorbehandelen met Devo Primer Express PU. Zorg 

ervoor dat ondergrond en de te verlijmen stukken passen en klaar liggen voor verlijming alvorens 

de 2 componenten te vermengen, wegens de snelle uithardingtijd van Devo Repair Glue. 

Voorbereiding product: breng het product op kamertemperatuur vóór gebruik. Eerst het kleine 

busje verharder (comp B) oproeren, daarna toevoegen aan de grote bus (comp A). Gedurende 

enkele minuten goed mengen met een roerstokje of smalle spatel. 

Aanbrengen: aanbrengen met een grof getande lijmkam en het parket onmiddellijk aanbrengen en 

goed aandrukken. Indien mogelijk een pers of gewicht aanbrengen gedurende 1 uur. 

Potlife: ca. 15 min. 

Droogtijd: schuurbaar na 45 tot 90 min afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en 

temperatuur). 

Afwerking: na 2 uren 

Volledige uithardingstijd: 24 uren 

Verwerkingstemperatuur: 15 – 25 °C 

Verbruik: 1000 – 1400 gr/m² 

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

product: mechanisch met spatel en/of schuursponsje 

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in de originele goed gesloten verpakking. 

Opslagtemperatuur tussen 5 en 25°C 

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

Opgelet: Zéér korte verwerkingstijd! 
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Repair Glue 2C 

Technische eigenschappen 
  

Beschrijving (type): Snelhardende 2-component parket herstellingslijm 

Basis: Polyurethaan - Epoxy 

Karakteristieke eigenschappen: Korte open tijd, semi-elastisch, hoge hechtingskracht. 

Verwerking:  

Ondergrond: De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en vrij van losse delen te zijn, en goed voor plaatsing conform 

de algemene richtlijnen voor parketplaatsing. 

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: Laat het product voor gebruik op kamertemperatuur komen. Eerst de kleine bus verharder (comp B) 

oproeren, daarna toevoegen aan de grote bus (comp A). Gedurende enkele minuten mengen met een 

roerstokje of smalle spatel. 

Potlife: Ca. 15 min 

Te verwerken door middel van: Gebruik de geschikte lijmkam in functie van de ondergrond en het te plaatsen parket. 

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: 1000 – 1400 gr/m² 

Laagdikte: N.v.t. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Beige 

Reuk : Karakteristiek 

Consistentie: Pasteus 

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 35.000 - 45000 cps methode : Brookfield 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,65 kg/l methode: DIN 53217 

Vaste stoffen in gewicht: 99 % methode: berekend 

VOC-gehalte: 0 % methode: berekend 

Droging bij 20°C/65% RV: Schuurbaar na 45 tot 90 min afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur). 

Volledige uitharding: +/- 24 uur 

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: > 60 °C 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Afschuifsterkte: 3,5 N/mm² 

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 5 en 25°C 

  

Veiligheid: 

Comp A:  

N.v.t. 

Comp B: 

   

Comp A:  

Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de 

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

Comp B: 

Bevat: 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat (MDI). 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): 1 kg (0,9 kg A + 0,1 kg B) 
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