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lnleiding. 

Dit rapport is een verkennende studie naar mogelijkheden voor 
produktieverbeteringsvoorstellen bij de fabrikage van panelen. Het dient als 
praatstuk voor het vervolgoverleg tussen opdrachtgever en onderzoekers. 
Doel is om de mogelijkheden at te tasten, ontbrekende gegevens te verkrijgen, 
antwoord te krijgen op vragen en samen een richting bepalen voor een verdere 
ontwikkeling waarbij de know how van beide participanten optimaal kan warden 
ingezet. 

De opdracht luidde: ontwikkel een produktiewijze voor panelen zonder 
oppervlaktebeschadiging door bevestigingsmiddelen. 
Het uiteindelijke doel is goedkoper te kunnen produceren . 
De ontwikkelingsinspanning richt zich niet alleen op de gereedschappen, 
machines en het proces maar ook op het produkt zelf. 
Alternatieve materialen voor de paneelopbouw zullen hierbij betrokken warden. 

juni 1993 ir A.Timmermans en J.Janssen 
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Hoofdstuk 1 

De huidige produktie. 

In dit hoofdstuk wordt het huidige produktieproces beschreven van een standaard 
paneel 2.75 x 1.0 m, voor zover bekend. 

Voorbewerkingen. 

Deze bestaan uit het op maat zagen van de benodigde onderdelen latten en triplex 
platen. Deze warden op voorraad geproduceerd en liggen opgeslagen op pallets 
bij de montagetafel. 
Benodigde materialen: 
- 2 latten 2. 75 
- 7 latten 1.0 
- 2 platen 2.75x1 m 
- nieten 
- lijm 
Benodigde gereedschappen: 
- inlegmal en montagetafel 
-tacker 
- lijm 

Samenstellen. 

Op een montagetafel op stahoogte wordt het paneel door twee mensen 
samengesteld. 
De montagetafel is voorzien van een mal met inkepingen waarin de latten warden 
gepositioneerd. De vier latten die de buitenomkadering van het frame vormen 
warden met nieten aan elkaar gehecht. Vervolgens warden de tussenlatten aan het 
frame geniet. De tackers hangen. Direkt daarna wordt op dezelfde tafel de lijm 
handmatig aangebracht. 
De houtlijm wordt met behulp van knijpflacons aan de bovenzijde van het frame 
aangebracht waarna een triplexplaat op het frame wordt gepositioneerd. Het 
positioneren van plaat op frame geschiedt handmatig met als referentie de zijden 
van het frame. Met behulp van nieten wordt de plaat op het frame gefixeerd. Op 
korte afstand van elkaar warden nieten aangebracht om een gelijkmatige druk te 
verkrijgen, nodig voor een goede lijmhechting. 
Het paneel wordt omgekeerd waarna de tweede triplexplaat op dezelfde wijze 
wordt aangebracht. 
Het paneel wordt als tussenopslag gestapeld op pallets. 
Groot voordeel van het gebruik van nieten is dat er geen pers nodig is om de 
benodigde druk te leveren. 
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Nabewerkingen. 

De lijm hardt uit tijdens het tussenopslag. 
Er wordt aan twee zijden random een facet gefreest van ca. 2mm 
De panelen word.en voorzien van een grondlaag. Na droging ervan warden de 
panelen handmatig geschuurd. De "nietgaten" warden weggeplamuurd . Deze 
laatste twee bewerkingen kosten relatief veel manuren en zijn aanleiding geweest 
te zoeken naar een produktiewijze waarbij het zichtoppervlak van het paneel niet 
beschadigd of ontsierd wordt door afdrukken van bevestigingsmiddelen. 
Preciese gegevens ontbreken maar uit de eerste gesprekken bleek dat 
bijvoorbeeld het schuren van de panelen met een handschuurmachine ca 10 
minuten in beslag nam. 
Als laatste bewerking volgt "aflak". 

Tot zover de produktie van nieuwe panelen. 

Tijdens de standbouw warden de meeste panelen in een vlak aangebracht. De 
stuiknaden warden dichtgeplamuurd waarna wand als geheel wordt afgewerkt, 
zonder zichtbare stuiknaden. Na demontage warden de panelen opgeslagen en 
geselecteerd voor hergebruik. Een speciaalmachine zorgt voor verwijdering van de 
plamuur ter plaatse van de "stuiknaden". 
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Hoofdstuk 2 Verbeteringsvoorstellen 

2.1 Alternatieve materialen. 

De gebruikte materialen dienen te warden gewogen. 

2.1. 1 Triplex vervangen door hardboard 
2.1.2 buitenlatten en binnenlaten vervangen door "latten" van spaanplaat 
2.1.3 binnenlatten vervangen door afstandhouders, bijv. 

- "latten" van spaanplaat 
- schijven van PUA, PS 

2.1.4 binnenlatten vervangen door honingraat 
2.1.5 

ad.2.1.1 
- Oppervlakte is glad maar wel hard. Nieten dringen niet in de plaat maar blijven 
boven het plaatoppervlak en zijn minder geschikt. 
- Tijdens facetfrezen wordt harde toplaag van het hardboard verwijderd. Vezelige 
struktuur wordt zichtbaar. 
- Paneel wordt goedkoper. ? % 
- Paneel wordt zwaarder. ? % 
- Wellicht minder intensief schuren na eerste grondlaag vanwege geen 
rechtopstaande houtvezels zeals bij triplex. 
- Mogelijkheid van voorgelakt hardboard. Wei kwetsbaar. 
- Welke eisen warden er gesteld aan de zijkant van het paneel ? 

ad.2.1.2 
Uit afvalstroken spaanplaat kunnen "latten" warden gezaagd. Bijdrage in het kader 
van hergebruik van materialen. 
Nadeel: - zichtbaar gedeelte van de latten vergen meer nabewerking. 

- paneel wordt zwaarder 

ad.2.1.3 
Zie bij b. 
Houten tussenlatten varieren in maat afhankelijk van de paneelbreedte. 
Losse vulstukken (bijv. rond 1 OOmm) kunnen op iedere gewenste plaats warden 
ingebracht en toepasbaar bij iedere breedtemaat. 
Afweging van kosten van tussenlat (materiaal en afkorten) en losse schijf. 

ad.2.1.4 
Te vergelijken met produktie van goedkope binnendeuren. (vulling honingraat) 
Verlijmingsproces aanpassen. Nu niet het frame voorzien van lijm 
maar het plaatmateriaal via lijmrollen. 
Voordeel: honingraat zorgt voor een perfekt vlak oppervlak; geen aftekening 

van de latten 
Tussen de latten kan de plaat niet rneer naar binnen uitbuigen 
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waardoor het gebruik van een paneelbrede schuurrol mogelijk wordt. 
Nadeel: Tussenlatten niet meer aanwezig om tijdens standbouw in te nagelen 

of te schroeven. De omranding wordt benut als inschroefmogelijkheid 
bij de standopbouw. 

Is er halverwege het paneel behoefte aan inschroefmogelijkheid ? 

Uitgangspunt blijft steeds dat er niet zichtbare bevestigingsmiddelen of methoden 
warden toegepast. 
In overleg zal bepaald moeten warden of bovengenoemde alternatieven voor 
verdere uitwerking in aanmerking komen. 

2.2 Alternatieve montagemethoden. 

In het kart warden de principe oplossingen aangegeven 
De randvoorwaarden zijn: 
- geen sporen van verbindings- of bevestigingsmiddelen in het zichtvlak 
- montagetijd van de panelen verkorten 

optie 2.2.1 

Uitgangspunt is het ontkoppelen van het afwisselend nieten en lijmen als door 
elkaar lopende bewerkingen in het huidige produktieproces . 

Als eerste bewerking wordt het frame in elkaar geniet. 
De montagetafel is voorzien van instelbare of ingestelde fixatiepunten zodat 
de gewenste frame-afmetingen gemaakt kunnen warden. De tafel is voorzien van 
vaste tackers die in een gang de nieten aanbrengen. Voor het standaard paneel 
(2.75x1m) zijn 14 tackers nodig. 
De nieten blijven zichtbaar aan de zijkant van het paneel. Is dit acceptabel. (JIN) 

Deze redelijk vorrnvaste frames kunnen direkt verder verwerkt warden of tijdelijk 
warden opgeslagen. Afhankelijk van de personele bezetting. (J/N) 

In een stapelaar warden de panelen samengesteld. 
lngevoerd warden de platen en de van lijm voorziene frames. 
De stapelaar zorgt voor de juiste fixatie van de platen tov de frames en voor de 
benodigde druk voor een goede verlijming. 

Het stapelen zou als volgt kunnen geschieden: 
1 triplex plaat inbrengen 
2 houten frame 2-zijdig verlijmd inbrengen 
3 2x triplex plaat inbrengen 
4 enz. tot ca. 25 frames per unit /(hoogte ca.1250mm) 
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5 balast aanbrengen/transport/uitharden 
6 nabewerkingen 

Aan de lijm warden de volgende voorwaarden gesteld. Het tijdstip van aanvang 
van uitharden van de lijm is afhankelijk van de tijd die nodig is voor het stapelen 
van een unit. 
Het positioneren van de platen tov frame kan op verschillende momenten: 
a op het moment dat de plaat en frame voor het eerst met elkaar in kontakt 

komen 
b nadat de unit vol is wordt de gehele stapel gepositioneerd (vergelijk een stok 

speelkaarten) 

Het opbrengen van de lijm kan geschieden met een lijmrol. 
lndien het frame van lijm voorzien wordt dan tweezijdige lijmrol toepassen die in 
een gang beide zijden van het frame voorziet van lijm .. 
lndien plaat van lijm voorzien wordt (veel lijm) dan enkelzijdig werkende lijmrol 
nodig. 

De lijm speelt in het totale produktieproces een crusiale rol. 
Bij een traaghardende lijm zal de benodigde druk relatief lang aangebracht moeten 
warden. 
De perstijd kan bekort warden door temperatuursverhoging. 
Het tijdstip van aanvang van het uitharden wordt ermee bepaald. 
Temperatuursverhoging middels stoominrichting. Deze warden toegepast bij 
kwaliteitswerk zoals deuren. Persdruk tot 8 ato. 
Pers is een dure investering 
Afwijkende paneelmaten bepalen de persafmetingen of deze panelen moeten 
apart warden behandeld. 

Goedkoper is eenvoudige balastframes te maken in de juiste afmetingen die 
bijvoorbeeld met een vorkheftruck kunnen warden aangebracht. 
Persdruk blijft beperkt. Experimenteel zal bepaald moeten warden of een 
aanzienlijk minder druk panelen opleverd van voldoende kwaliteit. 

optie 2.2.2 

Zie optie 2.2.1 metals variant dat de nieten in een gang boven en onder 
warden ingebracht. De nieten warden daarna weggewerkt onder de platen. 
Nadeel: 2 keer zoveel tackers nodig. De plaats van de tackers aan de bovenzijde 
beperkt de vrije werkruimte boven de montagetafel. 
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optie 2.2.3 

Geen nieten toepassen in het produktieproces. (geen tackers nodig) 
Er warden oak geen frames vooraf gemaakt. 
In de stapelaar direkt de losse latten positioneren. 
Per paneelafmeting afzonderlijke stapelaar nodig. 
Alternatief: instelbare stapelaar. 
Aangeven produktieaantallen per paneelafmeting. ? 
Voor het positioneren van de latten zijn een aantal opties die nag nadere 
uitwerking behoeven. In principe zijn de mogelijkheden: 
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- latten voorzien van lijm die direkt hecht; positioneren middels merkstrepen 
- vormverbinding 
- pin point fixatie 



Verkennende studie naar 
produktieverbetering van 
panelen. 
Deel 2 

voor 

Van Schijndel's Bedrijven bv 
Internationale Tentoonstellingsbouw 
te Helmond. 

Faculteit Bouwkunde 
Vakgroep Produktie en Uitvoering 
Technische Universiteit Eindhoven 



lnleiding. 

Dit rapport is deel 2 van een verkennende studie naar mogelijkheden voor 
produktieverbeteringsvoorstellen bij de fabrikage van panelen. Het dient als 
praatstuk voor het vervolgoverleg tussen opdrachtgever en onderzoekers. 
De nummering van de hoofdstukken sluit aan op het vorige rapport. 

22 juni 1993 ir A.Timmermans en J.Janssen 
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Hoofdstuk 3 De produktle aantallen. 

Er warden ca 700 panelen per jaar geproduceerd die in een aantal produkties 
van tussen de 50 en 100 panelen warden aangemaakt. In termen van industriele 
produktie zijn deze aantallen niet groat, waardoor grate investeringen in de vorm 
van perseh en dergelijke niet aan de orde zijn. 
De keuze van de lijmsoort en bijbehorende randapparatuur wordt sterk be"invloed 
door de seriegrootte. Het terugbrengen van de produktietijd van nieuwe panelen 
levert bij deze aantallen maar een beperkte winst op. De tijd nodig voor het maken 
van het frame en het opbrengen van de lijm is nauwlijks te verlagen. 
Het paneel wordt door twee man in elkaar gezet. 
Besparen op een man kan mits de geinvesteerd wordt in de handling van de triplex 
platen en de samengestelde panelen. Een man kan wel een paneel dragen maar 
niet nauwkeurig horizontaal neerleggen. De afmetingen van het paneel zijn 
dusdanig dat twee man optimaler het oppervlak bestrijken dan een man. 
Denk aan het aanbrengen van lijm met lijmpistool. 

Het aantal panelen op jaarbasis dat opnieuw wordt ingezet en bewerkt moet 
warden is een veelvoud van de nieuwproduktie. 
lnspanningen in de sfeer van produktieverbetering zullen met name in de na- of 
herbewerkingsfase tot uitdrukking moeten komen. Denk aan de honigraat die het 
nabewerken in de vorm van schuren sterk kan be"invloeden. Bijvoorbeeld wordt het 
wellicht mogelijk de te dikke verflagen te verwijderen waardoor panelen langer 
kunnen warden ingezet. 
Bij het optimaliseren van de produktie van nieuwe panelen zal met name gekeken 
moeten warden naar deze effecten. 

f Kromme randlatten warden in de huidige frames gekorrigeerd door de tussenlatten. 
Wanneer de tussenlatten vervallen bestaat de kans dat de frames minder maatvast 
zijn. 

Er valt te verdienen door de handling van de materialen te mechaniseren maar niet 
in het lijmopbrengen. 

Uitgangspunt blijft primair: geen nieten die in de nabewerking geld kosten. 

-



Hoofdstuk 4 Lijmen. 

De lijmsoort die wordt ingezet bepaalt grotendeels het produktieproces met 
bijbehorende apparatuur. Belangrijke factoren daarbij zijn de verwerkingstijd en de 
uithardi ngstijd. 
Onderscheid kan gemaakt worden in lijmen die uitharden en lijmen die 
enigszins plastisch blijven, de smeltlijmen of montagelijmen. 
Bij de bespreking van de lijmen zulenl direkt de toepassingsmogelijkheden voor de 

"--panelen worden aangegeven. 
Naast de keuze van de lijm spelen de investeringen in apparatuur, 
gereedschappen en randapparatuur een grote rol. 

4.1 Lijm die uithardt: 

4.1.1. Emulsielijmen 

- De veel toegepaste witte lijm houtlijm is een emulsielijm op waterbasis. 
Tijdens het uitharden verdampt het water en blijven de lijm achter. Er is sprake van 
een fysisch proces wat omkeerbaar is. De lijm lost weer op wanneer deze met 
water langdurig in aanraking komt. Een watervaste lijmJ'1 heeft daar minder last 
van. 
Het uithardingsproces is relatief traag. Het kan versneld worden door warmte toe 
te voegen waardoor de verdamping van de oplosser wordt versneld. 
- Voor een snellere uitharding zijn er lijmen met oplosmiddel. Nadeel is de milieu 
onvriendelijke verwerking door verdamping van het oplosmiddel. 

Deze lijm is goedkoop. Het bedrijf heeft ervaring met de verwerking en heeft deze 
lijm reeds in huis en ook de verwerkingsapparatuur. 
Uithardingstijd speelt geen grote rol wanneer de panelen in een stapelaar worden 
opgeslagen. Fixatie van de te lijmen delen is noodzakelijk. 

4.1.2. Strukturele lijmen 

- Voor verbindingen waar hoge eisen aan gesteld worden zijn er de zgn strukturele 
lijmen. (epoxy's en polyurethanen) ender te verdelen in: 
- Koudhardende twee komponenten lijmen. 
Voordeel is de snelle uitharding ten gevolge van een chemische reaktie. De twee 
komponenten worden zo kort mogelijk voor het opbrengen samengevoegd. De 
potlife is dus zeer beperkt waardoor kleine hoeveelheden maar aangemaakt 
kunnen worden. Een andere mogelijkheid is een installatie met mengpistool. 
Genoemde lijmen vergen een zorgvuldige voorbereiding en nabewerking cq 
onderhoud van de installatie. 
- Warmhardende een komponenten lijm 
Door toevoeging van warmte (bijv. hoog frequent) hard de lijm uit. 

( - koudhardende een komponenten lijm 
Uitharding vindt plaats door inwerking van oppervlaktevocht. 

Van deze strukturele lijmen is deze laatste een goede optie. Er is sprake van een 
komponent. Oat betekent in aanschaf en onderhoud van apparatuur een voordeel. 



De verwerking en apparatuur is vergelijkbaar met die van de "witte houtlijm". 
Er zijn typen met een enigszins vullende werking. Overdreven gesteld kan men 
zeggen dat deze lijm een beetje opschuimd, waardoor kleine oneffenheden 
warden weggewerkt. De persdruk kan daardoor minder groat zijn. Bij de dunne 
witte houtlijm wordt de lijm uit de voegen geperst door druk aan te brengen. 
Deze een komponentenlijm veroorzaakt zelf druk door enigszins op te schuimen. 
Deze lijm is zeer geschikt voor het maken van panelen. 

4.2 Smeltlijmen. 

De smeltlijmen zijn ontwikkeld voor het snel maken van niet te zwaar belaste 
konstrukties. De lijmen geven geen krachtdragende verbindingen. Het produkt is 
ender normale temperatuuromstandigeheden in vaste vorm. Door verhitting wordt 
de lijm vloeibaar gemaakt. Zadra de verhitte lijm op het werkstuk komt, koelt de lijm 
af en gaat in vaste vorm over. 

Voordelen: 
- direkte goede hechtlng bij het eerste contact, waardoor de onderdelen tov 
elkaar niet kunnen gaan schuiven. Dit kan uitgelegd warden als een voor- en een 
nadeel. , 
Enige korrektie achteraf (bijvoorbeeld in de stapelaar of rollenbaan) is niet mogelijk 
omdat de lijm reageert met een geheugen. 
- geen uithardingstijd; enkel aandrukken van de te verbinden delen is nodig 

Nadelen: 
- proeven hebben uitgewezen dat het positioneren van de Iossa latten (minimaal 5 
latten) in een keer goed moet zijn, omdat korrektie achteraf niet mogelijk is. 
Een variant in de vorm van een geniet frame zou het aantal 
positioneringshandelingen terugbrengen tot een. 
- de lijm blijft enigszins elastisch wat de torsiestijfheid van de panelen nadelig 
beinvloed. Bij een relatief dikke lijmlaag zal dat effect warden vergroot. 
- lijm heeft verwekingspunt waardoor bij hoge temperatuur de lijm opnieuw 
elastisch wordt 

Beproeving met smeltlijm. 

Met losse fatten en twee platen is een paneel samengesteld. Een eenvoudige 
wringproef liet duidelijk zien dat, indien er geen verbinding is tussen de latten 
onderling, ter plaatse hiervan een fikse hoekverdraaiing optreedt. 
Een in elkaar geniet frame zou de wringstijfheid bevorderen. 



Hoofdstuk 5 Produktieproces en lijmtype. 

Een aantal opties zullen besproken warden, waarna in overleg kan warden 
besloten welke optie de beste perspektieven biedt. Beslissingskriteria zullen zijn de 
hoogte van de investeringen, de technische haalbaarheid van het produktieproces 
en de kwaliteit van het produkt. 
Een aantal varianten is gemaakt van een produktie-opstelling waarin het proces 
duidelijk afleesbaar is. 
Eerder in het rapport is aangegeven dat de de "winst" wel eens meer in de 
nabewerkingsfase zou kunnen zitten met name door veelvuldiger hergebruik van 
de panelen. 
Niet uit het oog mag warden verloren dat de huidige produktie een werkwijze is die 
door optimalisering tot stand is gekomen. Met name het samenstellen van de 
huidige panelen gaat tech relatief snel. (de nietgaten moeten er nog wel uit !) 
De keuze van het typelijm is sterk bepalend voor het uiteindelijke proces en zal als 
uitgangspunt dienen voor de uit te werken opties. Zie tekeningen van lay-out. 
Er wordt vanuit gegaan dat honingraat of een ander vulmiddel in het paneel zal 
warden verwerkt en dat alle panelen tweezijdig zijn voorzien van triplex. 

5.1 een hardende lijm 

5.1.1 
Voor de "witte" houtlijm en de een komponenten lijm is eenvoudige 
opbrengapparatuur nodig waarbij de verwerkingstijd geen probleem is. 
Platen voorzien van lijm waarna latten en honingraat hierop warden gefixeerd. 
De panelen harden uit in een stapelaar of tussen rollenbanen. De lengte van de 
rollenbaan is afhankelijk van uithardingstijd. Deze kan bekort warden door 
warmte toe te voegen. 
Een snel hardende lijm bekort de rollenbaan. Er warden dan wel hogere eisen 
gesteld aan de lijmopbrengapparatuur en de samensteltijd van de panelen wordt 
kritisch ivm met de beperkte verwerkingstijd. Proefondervindelijk zal bepaald 
moeten warden af genoemde optie haalbaar is. Het introduceren van een 
rollenbaan is een onzeker pad met de nodige risico's. 
De produktie door de 'rollenpers' is continue te noemen. 

5.1.2. 
De stapelaar, discontinu proces, is reeds besproken in voorgaande rapport. 
Een nadeel van de stapelaar is dat deze maar voor een afmeting paneel geschikt _ 
is. Wanneer er 25 panelen in een stapelaar kunnen is een maximale 
dagproduktie van 25 mogelijk. Uitgaande dater maar een mal beschikbaar is. 
Gezien de beperkte produktie is dit tech een reeele optie. 
De druk wordt geleverd door een gewicht; bijvoorbeeld een staalplaat van 20 mm 
dik. De druk meet wel op · alle plaatsen gelijk zijn. De drukwerking meet eventuele 
oneffenheden in de panelen egaliseren. Een vullende lijm kan hier uitkomst 
bieden. Er is dan minder druk nodig. 

5.1.3 
Stapelaar voor panelen waarin reeds gefixeerde panelen. 
Het fixeren geschiedt op de montagetafel middels 4 koploze spijkertjes. 



Nadeel: 
- er zitten 4 miniscule gaatjes zitten in het triplex oppervlak. 
Voordeel: 
- de stapelaar is een eenvoudig vlakke vlonder is 
- geen stapelaar per paneelafmeting 
Een alternatief voor fixeren is met smeltlijm. Op de vier hoekpunten van het frame. 
De rest met de PU lijm. 

5.1.4 
Het trekken van vacuum (vergelijk pak koffie) om de panelen samen te persen is 
een reeele optie die reeds wordt toegepast bij het maken van grote 
sandwichpanelen van bijv. 1 Ox2,5m 

5.2 Smeltlijm. 

Kritisch bij deze optie is het positioneren. 
Wanneer wordt uitgegaan van een kant en klaar frame hoeft dit maar een keer 
gedaan te worden. Dit geldt overigens ook voor de hardende lijmen. 
De smeltlijmen kunnen als een spray worden aangebracht op de platen. 
Een korte persing is nodig om het pakket te aan te drukken. 
Dit kan met enkele rollenparen. 
Deze optie is reeds door van Schijndel getest in een aantal panelen. De panelen 
werden handmatig aangedrukt met een rol. (Vergelijk een deegroller) 
De eerste proeven waren in eerste instantie hoopvol. Later bleek dat er toch 
problemen waren met de hechting. Een nadere analyse van die proefserie is nodig 
om hierover te kunnen oordelen. 

5.3 Uitbesteden 

Gelet op de produktieaantallen is het te overwegen om genoemde produktie uit te 
besteden bij een goed geoutilleerd bedrijf die grote series van vergelijkbare 
produkten maakt. Daarbjj kan worden overwogen om alleen de standaard panelen 
hiervoor in aanmerking te laten komen. Een eenmalige jaarlijkse serie van 700 is 
voor deze bedrijven in te passen in hun produktieproces. Afwijkende maten zoals 
de lange panelen zouden in eigen beheer gemaakt kunnen worden. 

\)v ,.._ 



lay-out produktielijn met rollenbaan 
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lay-out produktielijn voor 
smeltlijm 
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lay-out produktielijn met stapelaar met lijmrollen 
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lay-out produktielljn met stapelaar en lijmpistolen 
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lnleiding. 

Dit rapport is deel drie en afsluiting van het onderzoek naar produktieverbeterings
voorstellen voor de fabrikage van panelen. 
Het rapport begint met hoofdstuk 6 en sluit aan op hoofdstukindeling van de vorige 
rapporten. 

Het tweede rapport is besproken op 23 juni. Een van de voorlopige aanbevelingen 
toen was niet de kant op te gaan van de optie " rollenbaan". 
Bij deze optie vindt het samenstellen van de panelen plaats door een kombinatie 
van montage"lijm" en een korte aandruktijd (door aandrukrollen of in een 
rollenbaan) . Gezien de geringe produktieaantallen en de hoge investeringen zal 
deze optie niet hoog scoren. In het verdere verloop van het onderzoek is alsnog de 
montage"lijm" met specifieke verwerking meegenomen als referentie met de 
andere lijmsoorten. 
Een belangrijk uitgangspunt blijft toch oplossingen te genereren voor lage 

.produkties. 
In dit vervolgrapport is onderzocht welke lijmsoort het meest geschikt is in 
combinatie met hS"t tijdelijk stappelen onder druk. Een beproefde veel gebruikte 
methode waarvoor geringe investeringen nodig zijn. 

23 augustus 1993 ir A.Timmermans en J .Janssen 



Hoofdstuk 6 Beproeving en verwerking van diverse lijmsoorten. 

Belangrijke parameters bij de keuze van de lijm zijn: de sterkte, het gedrag tijdens 
de verwerking, de benodigde apparatuur voor het aanbrengen, benodigde 
apparatuur tijdens uitharden (is er drukopbouw nodig), eventuele nabewerkingen. 
Vooraf zijn een aantal typen lijmen geselekteerd die mogelijk in aanmerking komen 
voor gebruik. Het zijn de bekende witte houtlijm, een PUR lijm en een montagekit
achtige. De laatste is eerder door van Schijndel gebruikt als experiment om de 
panelenproduktie te verbeteren . 

In een tabel zijn de belangrijkste onderscheidende gegevens van de lijmen 
weergegeven . (zie bijlage 1) 
Meer uitgebreide informatie over de lijmen zijn toegevoegd in bijlage 2. 

Er zijn een 5-tal panelen met de volgende lijmen samengesteld, die respektievelijk 
met proefstuk 1 tot en met 5 zijn aangeduid. 
1 - een smeltlijm (hot-lijm); een elastisch blijvende lijm, waarbij enkel druk nodig is 
om de delen samen te persen. 
2 - een PVAC lijm; druk nodig gedurende het uitharden 
3 - PUR lijm; tegendruk nodig gedurende het uitharden 
4 - PUR lijm; tegendruk nodig gedurende het uitharden 
5 - een monatge"lijm"; een plastisch blijvende kit die op d'n duur hard wordt 
waarvoor enkel druk nodig om de delen samen te persen . 

6.1 Proefstuk. 

Het proefstuk betaat uit kleine panelen van 250x960mm , opgebouwd uit een 
raamwerk van latten en twee platen. 
De frames van de panelen warden vooraf in elkaar geniet. 
Eerder is aangegeven dat in de totale procesgang het vooraf aanmaken van kant 
en klare frames voordelen heeft. 

De onderscheidende werkzaamheden en handelingen zullen voor elk proefstuk 
apart warden beschreven. In een totaal overzicht zijn de belangrijkste gegevens 
verzameld . 

6.2 Het samenstellen. 

Proefstuk 1 
Hot-lijm 
De smeltlijm wordt in een verwarmd handpistool opgewarmd tot dun vloeibaar en 
opgebracht op losse latten. (in alle andere gevallen is het frame vooraf in elkaar 
geniet) 
De lijm koelt vrij snel af door warmteafgifte aan latten en wordt daardoor taaier 
waardoor er meer aandrukkracht nodig om de delen goed op elkaar te krijgen. 
Om voortijdig afkoelen tegen te gaan is ervoor gekozen om de latten een voor een 
te voorzien van lijm en deze direkt te positioneren op de het plaatmateriaal. Een 



compleet frame voorzien van lijm kost meer tijd, waardoor de lijm steeds "taaier" 
wordt. 
De positionering vindt plaats bij het eerste onderlinge kontakt. Verschuiven van de 
delen voor een eventueel betere positionering is daarna niet meer mogelijk. Dit kan 
als een voordeel en een nadeel warden uitgelegd. 
De lijm blijft enigszins elastisch waardoor bij wringbelasting van het paneel een 
grate vervorming optreedt. De grate vervorming wordt mede veraorzaakt doordat 
het frame niet was geniet. 

Praefstuk 2 
PVAC lijm (witte houtlijm) (Rakoll T0-50) 
Het frame is samengesteld met nieten. 
De lijm is direkt uit de pot aangebracht op het frame. De platen zijn aangebracht 
waarbij het positioneren eenvoudig was uit te voeren. De hechting is dusdanig dat 
een spontane onderlinge verschuiving niet optrad en corrigeren van de onderlinge 
positie met een lichte handkracht is uit te voeren. Bij verdere handling van de 
panelen kan wellicht toch verschuiving optreden. Uitharding vond plaats in een 
houtpers waarin het geheel licht is samengeperst. De druk is nodig om eventuele 
oneffenheden in de lijmlaag weg te drukken, een juiste lijmlaagdikte te verkrijgen 
en de lijm te verdelen. 
Het wegnemen van overtollige lijmresten kan beperkt blijven indien het opbrengen 
van de lijm goed wordt gedoseerd. Een nabewerking is dan niet noodzakelijk. 
De verbinding is goed. 

Praefstuk 3 
1-component PUR lijm (CECA) 
Het frame is samengesteld met nieten. 
De lijm is direkt uit de pot aangebracht op het frame. De "dunne vloeibaarheid" is 
er de oorzaak van dat de delen gemakkelijk ten opzichte van elkaar verschuiven. 
De eerste hechting loodrecht op de lijmlaag is wel goed. Fixatiepunten zijn bij 
gebruik van deze lijm noodzakelijk. 
Uitharding vond plaats in een houtpers waarin het geheel licht is samengeperst. 
De druk is nodig om weerstand te bieden aan de expanderende werking van de 
lijm. De vullende werking is uitstekend getuige de geexpanderende PUR aan de 
zijnaden. Dit maakt een nabewerking noodzakelijk. De geexpanderde PUR is goed 
te verwijderen op een vandiktebank. Het resultaat is een fraaie, maatvaste zijkant. 
De verbinding is goed. 

Praefstuk 4 
1-component PUR lijm (Dynol U-462) 
Zie praefstuk 4 

Proefstuk 5 
Montage"lijm" (Rotabond) 
Het frame is samengesteld met nieten. 
De lijm is aangebracht met een kitpistool. Fixatie gaat goed tijdens het aandrukken 
van de lijmrups. Uitpuilende kit aan de zijkant hecht niet aan het hout. 
Tijdens het verwijderen van de kit op een vandiktebank zet de kit zich at op de 
beitelas van de machine. De straeve kit veroorzaakt een niet soepel glijden van het 



paneel over de vandiktebank. 
De verbinding is goed. 

6.3 Verlijming van de vulmaterialen. 

Ter verbetering van de vlakheid van de panelen is voorgesteld om de open ruimte 
in de panelen te vullen met een materiaal om een betere vlaktedrukverdeling te 
krijgen. Daardoor wordt het mogelijk bij hergebruik de overtollige verflagen beter te 
verwijderen. 
Vulmaterialen die er voor in aanmerking komt zijn de vormvaste schuimmaterialen 
polystyreen, geexpandeerde PU en geextrudeerde PU.(raofmate) 
De verlijming van de 5 lijmsoorten met het triplex is goed. Het verlijmen in een 
paneel is niet uitgevoerd. 
Honingraat is te duur ivm de geringe afname. 

Conclusies 

Op grand van eenvoudige bepraeving kan gesteld warden dat alle gebruikte lijmen 
een voldoende sterk paneel opleverde . 
De vormvastheid was bij gebruik van de smeltlijm onvoldoende. Gesteld moet 
warden dat juist bij dat paneel het frame niet was geniet. 
De blijvende elasticiteit van de lijmlaag zal de vormvastheid van het paneel parten 
blijven spelen. 

Over de verwerking van de PVAC-lijm en zijn eigenschappen is veel bekend. 
Er is wel een minimaal druk nodig om een kwalitatief goede lijmlaag en hechting te 
krijgen. Deze druk kan geleverd warden door een stapel panelen te belasten met 
een gewicht. 
Een bepaalde mate van fixatie van de te verlijmen delen is nodig. 

Voor de beide PUR lijmen is een minder grate druk nodig . De vullende werking is 
uitstekend. Een nabewerking is random noodzakelijk, waardoor een maatvast 
paneel wordt verkregen met een glad oppervlak aan de zijkanten. 
Fixatie tijdens het verlijmen is noodzakelijk om verschuiving van de delen te 
voorkomen. 

De montage"lijm" levert een goede verbinding op. Het verwijderen van overtollige 
kit is nodig. Eerder is door ans gesteld dat een gemechaniseerde verwerking ervan 
middels ral ~ enbaan tot te hoge kosten zal leiden en om die reden afgezien moet 
warden van deze optie. 

Gekozen dient te warden uit de PVAC en PUR lijim. 
Experimenteel zal de benodigde druk bepaald moeten warden voor een stapel 
panelen. lndien deze voor de PVAC lijm dusdanig hoog wordt dat andere middelen 
nodig zijn dan een enkel contragewicht (bijvoorbeeld een pers) zal de keuze van 
een PUR Hjm voor de hand liggen. 



Voor het fixeren van frame en plaat komen twee opties in aanmerking: 
- 1 met koploze nagels 
-2 in maatvaste stapelaars 

lndien gekozen wordt voor stapelaars betekent dit dat voor iedere paneelafmeting 
een stapelaar nodig is of er zullen instelbare stapelaars nodig zijn. 
Het fixeren met een enkele schietnagel maakt deze stapelaars overbodig. 
De schietnagels zullen een minimale afdruk achterlaten die dichtge"tekst" kan 
warden. Experimenteel zal bepaald moeten warden of dit inderdaad kan en of een 
lichte aftekening wel of niet acceptabel is. Het aantal punten blijft beperkt tot 4 per 
zijde en ze bevinden zich aan de onderzijde en bovenzijde van het paneel. 
Mogelijk is een extra handeling in de vorm van het dichtplamuren van deze gaatjes 
nodig. 
Gezien de extra investeringen die nodig zijn voor de aanschaf van stapelaars blijft 
optie 1 de voorkeur houden. 

De voorgestelde volgorde van samenstellen is: 
- frame wordt aan een zijde voorzien van lijm waarop het plaatmateriaal wordt 
aangebracht en gefixeerd met schietnagels 
- deze halffabrikaten warden gestapeld en voorzien van balast waarna uitharding 
plaatsvi ndt 
- na uitharden wordt het paneel voorzien van vulmateriaal en wordt het afsluitende 
paneel aangebracht, waarna deze warden gestapeld en voorzien van balast. 

Het toepassen van vulmateriaal in de panelen is erop gericht de vlakheid van de 
panelen te vergroten waardoor het verwijderen van oude verflagen beter mogelijk 
wordt. Uit voorlopige gesprekken met leveranciers van schuurmachines blijkt dat 
het verwijderen van oude verflagen geen problemen hoeft op te leveren mits de 
panelel "vlak" blijven. 



Gegevensoverzicht lijmen en korte samenvatting onderzoeksresultaten met betrekking tot de 
verlijmde panelen 

leverancier lijm National Starch en H.B.Fuller Ned.BV CECA l\Jed. BV Scholten Lijmen BV via van Schijndel 
Chemical BV I ndustrieweg 1 Molenvlietstr A Tripweg 25 Rotanium 
Zutphen Amerongen Waalwijk Veen dam 
tel05750-10666 03434-53344 04160-71100 05987-68015 

type lijm hot-lijm Rakoll T0-50 Marocol PU1/D126 Dynol U-462 Rotabond 2000 
snel afbindende 1- 1-com. PUR lijm vochtuithardende PUF 
com. lijm, hoogwaardi- lijm 
ge PVAC-lijm 

prijs/kg fl.7,-tot fl. 10,- fl.9,-

samenstellen na lijmcontact zijn de redelijk te centreren plaatmateriaal drijft plaatmateriaal drijft goede direkte 
delen niet meer te fixatiemiddelen nodig weg, fixatiemiddelen weg, fixatiemiddelen hechting 
verplaatsen noodzakelijk noodzakelijk 

hechting hout lijm blijft plastisch, zeer goede starre zeer goede starre zeer goede starre zeer goede starre 
paneel tordeert verbinding verbinding verbinding verbinding 
gemakkelijk 

hechting niet beproefd goed verbinding goed verbinding goed verbinding goed verbinding 
vulmateriaal 

nabewerking afhankelijk van overtollige overtollige overtollige kit 
lijmresten schuimresten s,chui mreste n wegnemen 

wegnemen wegnemen 

bijlage 1 



lay-out produktielijn 

Een zijde wordt voorzien van plaatmateriaal waarna uitharding plaatsvindt in de 
tussentijdse opslag; na uitharden volgt het aanbrengen van de tweede plaat. 
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Geraadpleegde bedrijven. 

betreffende: 

- rollenbanen 
- Conveyor Components bv te Sprang Capelle 
- Vanderlande te Veghel 

- lijmen 
zie bijlagen met lijmdocumentatie 

- verwarmde lijmwalsen 
- Hardo Machinenbau GmbH te Bad Salzuflen 

- vulmaterialen 
- Lisopack te Sittard 
- Besin BV te Ermelo 
- Honicel te Zelhem 

PS-hardschuim 
honingraat 
honingraat 



RAKOLC prodUKt 
infonnatie 

EXPRESS TO 50 
.. snel afbindende, veelzijdig toepasbare PVAc - lijm 

EIGENSCHAPPEN 
Rakoll Express TO 50 is een hoogwaardige pYAc - lijm, die 
ook bij dikke opbrengst, zoals bij ruwe 
lijmnaadopperviakken, onder invloed van warinte en bij 
normale temperatuur snel afbindt. De lijm vloeit op 
loodrechte viakken zeer weinig uit. Uitgedrukte lijm kan 
met een steekijzer goed worden afgestoken. 

VOLDOET AAN : 
DIN 68602/B 2 

TOE PASSING 
• het lijmen van meubelplaat 
• het lijmen van kunststofplaten in doorlooppers 
• het lijmen van korpus- en montageverbindingen, 

wanneer korte perstijden worden vereist, 
vooral bij het voorverwarmen van de delen 

• kantenaanlijmen in stationafre persen met fineer, kunst-
stoflaminaten en massief houten lijsten 

• opdikken van platen 
• het lijmen van plankdelen van zachthout en spaanplaat 
• met de hand lijmen van drevels bij kastmeubelen 
• produktie van potloden 

Bovendien kan Rakoll Express TO 50 worden toegepast 
bij de vlakverlijming van papieriolie en als fineervoeglijm. 

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
De open tijd en afbindtijd worden Sterk beinvloed door 
omstandigheden waaronder gewerkt wordt, zoals 
temperatuur, vochtigheid, absorptievermogen van het 
materiaal, lijmopdracht en spanningen in het .materiaal. 

Onder de volgende omstandigheden worden goede 
resultaten bereikt: · 

omgevings-. materiaal- en lijmtem'peratuur ......... 18 - 20°c 
vochtgehalte van het hout .... .......... ..................... 8 - 1 0% 
relatieve luchtvochtigheid ............ .. ................... 60 - 70% 
lijmopdracht : 
vlakverlijming bij doorlooppers ........... .. ..... 80 -J 00 gr/m2 

bij korpus- en montageverbindingen ......... 160 - 180 gr/ri12 

open tijd bij 150 gr/m2 
..... , .. .......... .. ................ 3 - 4 min. 

persdruk ................ ..... .. ... .. .. ..... ........... 0,2 - 0,5 N/mm2 

Perstijden zijn afhankelijk van temperatuurverhoudingen 
en doorloopsnelheid. 
Bij het lijmen van hard-kunststofplaten volgende minimum
perstijden : 

opbreng· rich!· perstljd in minl.Jten bij 
hoeveelheid waarden navolgende 
gr/m2 20°c 40•c so·c persmethoden 

80 vanaf 1,0 0,7 aileen 
door1ooppers 

too vanaf 6,3 1,5 1, 1 door1oop- en 

'· etage-pers 
120 vanaf 8.4 2,5 etage-pers 
140 vanaf 12,0 4,0 stapelpers 

Korpus- en montageverbindingen : 
bij normale temperatuur ...... .... .. .. ........... vanaf 3 rninuten 
eenzijdlg voorverwarmd ........ ....... ...... vanaf 45 second en 

On:i:e schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische produkt
bladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar 
beste weten samengesteld, op grand van eigen research en .. 
ervaringen in de praktijk. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze produkten. Hun 
toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor Uw 
verantwoording, aangezien onze produkten aan fakloren onderhevig 

VOORBEREIDING VAN HET WERKSTUK 
De delen moeten precies passend, stof- en vetvrij zijn. 

LIJMOPDRACHT 
Rakoll Express TO 50 eenzijdig en gelijkmatig met kwast. 
spate! of ander gereedschap opbrengen. Bij een langere 
draaitijd in de lijmopbrengmachine kan · 
Rakoll Express TO 50 door het verdampen van 
dlspersiewater iets indikken. 
Door toevoeging van (max. 3%) water kan de 
Rakoll Express TO 50 weer op normale viscositeit worden 
gebracht. 

PERS EN 
De delen binnen de open tijd op elkaar brengen en 

· persen tot voldoende aanvangshechting is bereikt. Na het 
persen, vooral bij een korte perstijd, de delen gedurende 
enige tijd laten liggen, voordat deze verder worden ver
werkt, zodat de lijmnaad een toereikende sterkte bereikt. 

VERKLEURING VAN HET HOUT 
Rakoll Express TO 50 verkleurt het hout niet. De invloed 
van ijzer kan echter, vanwege het looizuurgehalte van het 
hout verkleuringen, speciaal bij eiken, tot gevolg hebben. 

REINIGEN 
Gereedschap voor het indrogen van de lijm met water 
reinigen. -

CHEMISCH·TECHNISCHE GEGEVENS 
basis : polyvinylacetaat-dispersie 
kleur : wit 
viscositeit : 6.800 m. Pa.s. ± 1 5% met Epprecht TV-Ms r-4 

gemeten op de dag van produktie 
witpunt : + 5°C 
ph-waarde: ca. 5,5 

KENTEKEN PLICHT 
De wet gevaarlijke stoffen is niet op de 
Rakoll Express TO 50 van toepassing. 

OPS LAG . 
Rakoll Express TO 50 moet vorstvrij en in goed gesloten 
verpakking opgeslagen worden. De lijm is bij juiste opslag 
12 maanden houdbaar. Een lange opslagtijd veroorzaakt 

· een toename van de viscositeit. Goed doorroeren is 
voldoende om de geschikte verwerkingsviscositeit weer te 
verkrijgen. · 

ziin, die buiten onze. invloedssfeer liggeri. . 
Onze technische adviezen in woor~ . geschrilt en 'proeven zijn in geen 
enkel opzicht bindend en ontslaan U niet van de verplichting de · 
produkten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en 
verwerkingssysteem te controleren. . . 

. Voor het overige gelden onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. 



DIN - SICHERHEITSDATENBLATT stand: A ojt-io 
Firma H.B. Fuller GmbH, HenriettenstraBe 32, D-3070 Nienburg 

Handel sname RAKOLL-Express TO 50 Seite 

1 .1 Chemische Charakterisierung: 

Dispersionsklebstoff auf Basis van Polyvinylacetat 

1.2 Form: flussig 1 .3 Farbe: weiB 1 .4 Geruch: neutral 

2 Physikalische und sicherheitstechnische Angaben gepruft nach: 

2.1 Zustandsanderungen Gefrierpunkt ca. o ·c 
Siedepunkt ca. 100 ·c (bei 1013 mbar) 

2.2 Dichte 2o·c) ca. 1.15 g/cm3 
Schuttdichte ·c) kg/m3 

2.3 Dampfdruck 2o·c) ca. 23 mbar (Wasser) 

2.4 Viskositat 20'C) ca. 6500 mPa*s Contraves TVB 
Spindel MS-r4 

2.5 Loslichkeit in Wasser 20'C) mischbar g/l 

2.6 pH-Wert (bei 500 g/l H20)( 25'C) ca. 7 

2.7 Flammpunkt entfallt ·c 

2.8 Zundtemperatur entfallt ·c 

2.9 Explosionsgrenzen untere: entfallt obere: entfallt 

2.10 Thermische Zersetzung bei sachgemaBer Anwendung keine 

2.11 Gefahrliche Zersetzungsprodukte bei sachgemaBer Anwendung keine 

bei sachgemaBer Anwendung keine 2.12 Gefahrliche Reaktionen 

2.13 Weitere Angaben 

3 

4 

Transport GGVSee/IMDG-Code: UN-Nr: ICAO/IATA-DGR: 
GGVE/GGVS: RID/ADR: ADNR: 

Sonstige Angaben: Verkehrsvorschriften: keine 
Bei Auslaufen auf der StraBe Rutschgefahr; 
nachfolgende Fahrzeuge warnen. 

Vorschriften VbF 
Gefahrstoffverordnung 
enthalt 
R-Satze 
s-satze 
Losemittel mit den 
niedrigsten MAK-Werten: 

entfallt Wassergefahrdungsklasse: 
nicht unterstellt 
entfallt 
entfallt 
entfallt 

entfallt 

DIN 52900 Auf den vollstandigen Wortlaut der Norm wird verwiesen. 
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Handelsname RAKOLL-Express TO 50 Seite 2 

5 SchutzmaBnahmen, Lagerung und Handhabung 

5.1 Technische SchutzmaBnahmen 
UVV ''Verarbeitung von Klebstoffen'' (VBG 81) Entwurf Nov. 1980 beachter 
(Bezugsquelle: Fachverband Klebstoffindustrie) 

5.2 Pers6nliche 
Schutzaus
rustung 

Atemschutz: 
Handschutz: 

Augenschutz: 
Andere Standiger Hautkontakt 

ist zu vermeiden. 

5.3 Arbeitshygiene Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hande waschen. 

5.4 Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen MaBnahmen. 

5.5 Entsorgung Verbrennungsanlage oder geordnete 
Deponie 

6 MaBnahmen bei Unfallen und Branden 

6.1 Nach Verschutten/Auslaufen/Gasaustritt 
Mechanisch aufnehmen, evtl. Aufsaugemittel (z.B. Sagemehl) verwenden 
und entsprechend dem Abfallbeseitigungsgesetz verfahren. 

6.2 Loschmittel Geignete: 
auf Brandumgebung abstimmen 

Nicht zu verwenden: 

6.3 Erste Hilfe 
Kontaktstellen, Haut und Augen, sofort grundlich mit Wasser spulen; 
benetzte Kleider wechseln. 
Nach Verschlucken Arzt rufen. 

6.4 Weitere Angaben 

7 Angaben zur Toxikologie 
Bei sachgemaBem Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung verursacht 

·RAKOLL-Express TO 50 nach unseren bisherigen Erfahrungen urid den uns 
vorliegenden Informationen keine ge~undhaitssch~dlichen Wirkungen. 

8 Angaben zur dkologie 
RAKOLL-Express TO 50 darf ohne Vorbehandlung nicht in offene Gewasser 
gelangen. Der Klebstoff kann aus dem Abwasser z.B. durch chemische 
Flockung eliminiert werden. 

9 Weitere Hinweise 

DIN 52900 

.... 



CECA NEDERLAND BV 
postbus 22. 5140 aa waalwqk nl 
molenvlietstraat 1. 5 t42 el waalw1jk nl 

CHEMISCHE SPECIALITEITEN 

telefoon 04160 - 71100 
telefax 04 160 - 33329 

M A R 0 C 0 L PUl I 0126 

1-komponent vochtuithardende polyurethaanlijm 

MARO COL PU 1 I D 126 is een polyurethaan prepolymeer, in het bijzonder 
geschikt voor het vervaardigen van sandwichpanelen waar een flexibele 
lijmverbinding gewenst is met een uitstekende mechanische en thermische 
weerstand. 

MARO COL PU 1 I D 126 is dus geschikt voor het verlijmen van een zeer 
grote verscheidenheid van materialen zoals: polystyreen, gipsplaten 
met aluminium bekleding, polyurethaan, (waterbestendige) houtvezelplaten, 
glaswol, asbestcementplaten, rotswol en aluminium platen. 

MAROCOL PUl I 0126 is een 1-komponent polyurethaanlijm die uithardt 
onder invloed van vocht. 

Door toepassing van MARO COL PU 1 I D 126 bij de vervaardiging van 
sandwichpanelen, samengesteld uit isolatiematerialen en diverse andere 
materialen zoals asbestcementplaten, houtvezelplaten en gipsplaten met 
of zonder aluminiumfolie, warden uitstekende hechtingen verkregen met 
cohesieve breuk in de elementen van het paneel. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Basis 

Viskosi tei t 

Dichtheid 

(20°C) 

(20°C) 

Drage stof gehalte 

Kleur 

Verbruik 

Verwerkingstem peratu ur 

Applikatiemethode 

Open tijd 

Perstijd 

Ui thardingstijd 

Lijmnaad 

Temperatuurbestendigheid 

Verdunner /rei nigingsm iddel 

Opslag/houdbaarheid 

polyurethaan 

8.000 mPa.s 
3 

1.070 kg/m 

95% 

bruin 

100 - 200 gr/m 

15 - 25°C 

2 

spate!, rol, wals 

1-zijdig: 30 minuten 
2-zijdig: --

45 - 60 minuten 

24 uur 

flexibel 

120°c 

Solvent 5, 6 of 9 

6 maanden in oorspronkelijke ongeopende 
verpakking bij 10 - 25°C 

./2 



CECA NEDERLAND BV 
post bus 22. 5140 aa waalwlJk nl 
molenvlietstraat 1. 5142 el waalwqk nl 

tele'loon 04 160 - 711 00 
telefax 04160 - 33329 

MAROCOL PU 1 I D 126 

Verpakking 

GEBRUIKSAANWIJZING 

CHEMISCHE SPECIALITEITEN 

25 kg emmers 
200 kg vaten 

-2-

Alie ondergronden moeten schoon en vetvrij zijn. Sommige ongecoate metalen 
platen zoals aluminium en gegalvaniseerd staal zijn moeilijk te verlijmen. 

MAROCOL PU l I D 126 met lijm wals of aangepast extrusiesysteem (gordijn) 
eenzijdig aanbrengen. Deze lijm is vochtigheidsreaktief en het uithardings
proces is uiteraard afhankelijk van de aanwezige luchtvochtigheid aan de 
oppervlakte van de verwerkte materialen alsmede van de verwerkings
temperatuur. Ook de aangebrachte lijmhoeveelheid speelt hierbij een rol. 

Bij een verlijming van ruwe, oneffen en buigzame materialen dient de lijm
laagdikte aangepast te worden om een goede bevochtiging te verkrijgen en 
een zeer goed kontakt te garanderen als na samenvoeging van de elementen 
het paneel onder druk geplaatst wordt. 
De elementen van het sandwichpaneel kunnen onmiddellijk na de lijmopbreng 
samengevoegd worden. 

Bij de samenvoeging moeten de verlijmde oppervlakken gedurende enkele uren 
onder voldoende druk gestapeld worden om een goed kontakt tijdens het uit
hardingsproces te garanderen. 

Tijdens het verwerken van deze produkten is het noodzakelijk de volgende 
voorzorgsmaatregelen te treffen: 

- dragen van handschoenen en een bri l; 
- werken in een goed geventileerde ruim te. 

REINIGEN VAN APPARATUUR EN VERWIJDEREN VAN VLEKKEN: 

Niet uitgeharde lijm 

Ui tgeharde lijm 

Solvent 5, 6 of 9 

verweken met dimethylformadide of demethyl
sulfoxide, daarna verwijderen. 
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KENMBRKEN 

·;CHOL TEtl L 'i'MEtl 1JEEt·IDHM -. 31 48 .:i: 001 

OYNOL U 462 

Dynol U 462 is een gebruiksklare kleefstof op basis van vochrhardende 
polyurethaanhars voor de fabricage van sandwichpanelen. 

Produkrcype 

Kleur 
Viscositeit 
Vlampunt 
Volumieke massa 
H oudbaarhe:id 

: eenMcomponentenlijm op basis van 
vochthardende polyurethaanhars. 

: helder bruin 
: ca 7000 mPas • 20°c. 
: > 100 °C (closed cup). 
: 1120 kg/m3. 
: 6 maanden, mits koel opgeslagen in de 
originele, niet geopende verpakking. 

GEBRUlKSAANWIJZING Ltimopdrachtsystemen: 

2 Walssysreem, indien dubbel uitgevoerd kan her isolatiemateriaal 
in een arbeidsgang zowel boven als onder van lijm warden 
voorzien. 
Rilaanlijming d.m.v. spuitkoppen, die vi.a drukvat of pomp gevoed 
kunnen warden. 
Handmatig d.m.v. kitstrijker, lijmrol etc. 

Lijmopdracht: I• 

Afh.ankelijk van de oppervlaktestructuur van de te verlijmen 
ma terialen. 
Vlakke niet zuigende materialen 90 - 130 gr./tn2. 
Ruwe en of poreuze materialen 130 · 250 gr./m2. 
Lijm diem egaal verdeeld te zijn over het totale oppervlak. · 

111 g1g1r1n3 in dt:U brochur¥ tlin ontl11nd un onu uvnintin In di pr1ktl/k 1n 11n b1rrou111b1fl and11101kinif1n in 
ns l .11:Jor1lorlum: Duond;;nl<s kunn1n wi i roor hit 11bru'i1< If van aun 11nspr1k1/ I jkhtill unvurd1n. dur wi / op ii~ 

s11ndlgh1r11n . w11rondu htl produkt In di pr1ktlik word/ opgts/3gtn, 11h1nt11td 1n v1twuk1 . iUn ko r. trol; h1l1b1n. 

OOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICI TOT UW BESCI-IIKKJNG. 

- ··-·-·····---- ----··------······-- - ·-·· ·--·---·-.. ··-----
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TOEPASSINGEN 

·-

SCHOL TEt·I L Yl'!Et I 1.JEEt·l[JHl'I ~ 31 4U 4 -

Indien aan deze vooiwaarden niet wordt voldaan, is de kans op 
blaasvorming, door plaatselijk onvoldoende uit:harding van de 
lijm reeel aanwezig. 
Er dient rekening mee gehouden te worden dat door 
bevochtiging zowel de gesloten als de persrijd warden verkort. 
Met bevochtiging: gesloten tijd : ca. 35 min. 

perstijd : c.a. 2V2 uur. 

Dynol U 462 geeft na volledige uitharding een watervasre en 
wanntebestendige verlijming. 
Dynol U 462 kan worden toegepast voor her verlijmen van 
diverse materialen die worden verwerkt in sandwich-construcries. 

Kc::nmBtcriQkn: 

Geexpandeerd P.S.-schuim. 
Geextrudeerd P.S.-schuim (afhankelijk van her type) . 
Polyurethaanschuim. 
Kurk. 
Glas of steenwol. 

PlaaQnaterialen; 

Staal geprirned. 
Aluminium geprimed. 
Kunststof decoratieplaren. 
Cementgebonden pl.a.aonateriaal. 
Hout (multiplex, spaanplaar enz.) 
Hardboard. 
Gipsplaat. 

Al Ii . . 8egavsns in dBle Orocllure 1/ /n on/ I e~nd un onu uvuln111n In dt pr111<t I }k 1n un betrouwiJue ondH lOikingen ! n 
ans 14Dor,1tor: '.lfn. Oeson11,nk1 ku11n1n wl} vocr hlf ;1bru/k uvan gun unsprak1/l}kllai(! JJnvurrJ1n. dau wi / cp 11~ 
omJtand//hel/1n , w1a t onder h111 produkr i n -Js puktfik word/ opgu11a1n. 11t11nleud en v1rw1tkt , iHl1 kontto/1 h1hb1t1 

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICI TOT UW BESCHIKKING. 
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VEIUGHEIDSRISEN 

SCHIJL TEN L '-(MEtl UEEtlDHl'I -. 31 40 4~ 05987 62553 (JOJ 

Jn verband mer de grote verscheidenheid van roepasbare 
materialen mer mogelijke oppervlaktebehandelingen als: coatings, 
lakken, primers, chromateren, fosfoteren enz., adviseren wij u 
dringend vaoraf altijd praefverlijmingen uit te voeren. 
Her resultaat dient kritisch beaordeeld te warden, waarbij 
rekening gehouden meet worden met de eisen die uiteindelijk 
aan de lijmverbinding worden gesteld. 
Op verzoek zijn wij gaame bereid om op basis van ans ter 
beschikking gesreld representatief manstermateriaal 
verlijmingsadviezen uit te brengen. 

Verrnijd onnodig contact van de lijm met de huid. Na uitharding 
laar de lijm zich prakrisch niet meer verwijderen; bovendien 
kunnen allergische reacties oprreden. 

De lijm mag nier worden afgedund en versporen, de lijmnevels 
die daarbij ontstaan zijn schadelijk voor de gezondheid. 

Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplaats. B~j verwerking 
vanaf 40°C is geforceerde afzuiging noodzakelijk. 

Al re gig1ons in dill 11rochurt 11 /n on/ 1e1nd un 01111 nvulng1n In "' pr1kt I /k tn un b1trouwo1re ond1r101k1netn in 
OllS f3iJor11orium Ouond1nlu kunn1n >fl/ voar het j8bru/fi. 1tv1n gun 11nspt1k1/l /kh11/d 11nv#IJfdtn. 11ur ...,;; op di 
omJ1Jn111g111den. >fJJtandar ht/ produkr i nd~ pr3kt/ffi. word/ opgu/Jg1n, g1h1nturd 1n vdtWlfkr . 1111n kanrro i1 h•blun. 

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STMN ONZE TECHNICI TOT UW BESCHIKKING. 
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PERSTIJD 

PERSDRUK 

BEVOCHTIGING 

SCHOL TEt·I LYMHI 1.)EEtl[JHl'l -. Sl 4\:J 4. 

Verwerkinistemperaru ur: 

Bij voorkeur tussen 17 - 23 °C. Dir geldt zowel voor de lijm als 
materiaalternperaruur. 
Houd rekening met de volgende feiten: zowel de reacriesnelheid 
als de viscositeit zijn temperaruursafhankelijk. Lage temperatuur 
betekent viscositeitsverhoging en verlenging van de perstijd t.g.v. 
de vertraging van de reactiesnelheid. 

Gesloten tijd; 

Binnen de geadviseerde verwerkingstemperaturen ca. 60 min., zie 
ook "Bevochtiging". 
NB. Op het moment dat de toelaarbare gesloten tijd wordt 

bereikt moet de vereiste persdruk aangebracht zijn. 

Binnen de geadviseerde verwerkingstemperaturen ca. 4 uur. 
Bij verlijming van materialen met laag vochtgehalte kan langere 
perstijd noodzakelijk zijn, zie oak "Bevochtiging". 

0.1 tot 1 Bar. Wordt bepaald door de te verlijmen materialen 
(ruwheid, gladheid, elasriciteit) 
De persdruk moet dusdanig z~jn dat gedurende het 
uithardingsproces contact tussen lijm en rnateriaal volledig 
gegarandeerd is. 

Dynol U 462 hardt uit door opname van een geringe hoeve~lheid 
vochr, dat in de meeste gevallen wordt onmokken aan de re 
verlijmen materialen. 
Indien geen of zeer weinig vocht aanwezig is, is het noodzakelijk 
de benodigde hoeveelheid vocht d.m. v. vemeveling aan re 
brengen. 
Waterdosering: 4 tot 6 gr. per 100 gr. opgebrachte lijm. 
Bevochtiging moet indien noodzakelijk onder gecontroleerd~ 
omstandigheden plaats vinden, waarbij de hoeveelheid en de 
gelijkmatige verdeling over het torale lijmoppervlak gewaarborgd 
is . 

. 41/e ii8H•n• in !lezt brae/lure 1ijn anllund un onu uvarlngrn in di pr11k tl /k 1n un turrouwtJart ond,,1a11k l ng1n in 
ans /dbo r1lortum. Otsand4n!u k1111n1Jn wi i voor hit ge!Jruik ,,v11n 1un un!prake ! i /klttld aenv111rdsn, dur wt} op d~ 
am.st1ndigh1d11n , wHrand" nn prad11k t !11 d• prlktl}k wo rd/ opg;.s/1111n, g1hln/11Jrd 111 vuwerkt . g'8n kontrold hdbHn 

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICI TOT UW BESCHIKKING. 



Darum: 
Vexva.ldatum: 

1 Okrober 1991. (91/155/f£EG) 
1 Oktober 1993 

DYNOL U 462 

ALGEMENE INFORMA'l1E 

1.1 
1.2 

1.3 

Produkmaam: 
Producent: 

In noodgevallen: 

PRODUKT-OMSCHRJJVING 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 

2.5 

Chemische kar.Ucterisering: 

Gevaarlijke besranddelen (%): 
Symbol: 
R-mmen: 

S-zi:nnen: 

2.6 E£G-nr: 

Dynol U 462 
Scholten Lijmen B.V. 
Posrbus 300 
9640 AH Veendam, Nederland 
Telefoon: 05987 • 68015 
Telefoon: 05987 - .68015 

Kleefstof op basis van polyurethaan 
prepolymeer 
4 . .4 - Diphenylmethaan-diisocyanaar 
Xn; gezondheidsschadelijk 
20: Schadelijk bij inademing 
36/37 /38: Initeert de ogen, 
ademhalingsorganen en de huid 
42: 
23: Damp/ Aerosol nier inademen 
26: bij konrakt met de ogen met veel 
water uitwassen en ai'ts waarschuwen 
28: Bij kontakt mer de huid direct met 
veel water en zeep wassen 
45: Bij ongeval of onbewustzijn direct 
arts waanchuwen (wanneer mogelijk, 
dir etiker laten zien) 

Alie k•11ven1 In rJ.:a !Jroch11t1 :!Jn onrlund un onn vrvlfln1en 1n d1 prakCIJk in un 01trouwbue ond1r1oe1<!11ran 111 
""• /1bar1trnivm. Ouo1111111ks kunn1n wl/ voor nu rrbruik uv'n 111n 11n1pr1k1li/khllrJ Janvurden. dur w1/ op <Jr 
urns/JndithrJ1n, wsuonau h1t prod11kt In de praklfjll wordt up111sla11n. 11hant1ud 111 vlfwtrkt. •·•.n k1mrru11 llsbb~n 

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICI TOT UW BESCHIKKlNG. 
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Datum: 
Vervaldatum: 

1 Olctober 1991. (91/155/EEG) 
1 Oktober 1993 

DYNOL U 462 

RISIKO'S 

3.1 

3.2 
3.3 

Gezondheidschadelijke effe.lct: 

MAC-Waarde: 
Milieu-effekt: 

~ERSTE HULP MAATREGELBN 

Irrirerend voor huid en slijmvliezen. 
'f egen vocht weren. Gescheiden houden 
van eer. en drinkwaren 
'????? 
Dynol N 1542 mag nier in 
afvoerkanalen en/of oppervlakrewater 
geraken 

-----------------------------~~-·-------------------------------------------------------------------··----~ ----------

4.1 Bij inhalatie: 

4.2 Bij insli.kken: 

4.3 .Bij konralct met de huid: 

4.4 Bij kontakt met de ogen: 

4 .S Opm.erkingen: 

(van Damp en Aerosolen) - Persoon in 
de frisse luchr brengen, warm houden; 
bij ademhalingsmoeilijkheden medische 
hulp halen. 
NIET laten braken. Medische hulp 
halen 
Mer veel warer en zeep wagsen, 
gereinigde huid zorgvuldig incremen 
Direct met veel water spoelen, Medisch 
hulp halen 

Gl06 

.41111 i•101ns 111 d1u brochvfd 1/jn onrlond 111n onn ~rr1ting1n In"' pr1ktl/k 1n un b1rrouwt1ar1 ond,r1oliling1n In 
1u1s t11Dot1rortum. OuondanJr1 kunnen wlf vour /11t gtbru/k lfr11n 111n unspt1k81/fk/11/d unrurd1n. dasr wt; op de 
Qt11J· /1ndigh,d111, w1111rMdt1 /11/ prodvkr /11 d• prakrijk rrurdt opgss/1111n, 8Bh8nt111rd lft vBrrrHkf , 11111 kuolro/1 htoo111. 

VOOR NADERE lNtICHTINGEN EN ADVIEZEN STMN ONZE TECHNICl TOT UW BESCHIKKING. 
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/°/-

; $J ......... 
Datum: 
Vervaldarum: 

1 Okt.ober 1991. (91/155/EEG) 
1 Oktobcr 1993 

DYNOL U 462 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANDBESTRJJDINGSMIDDELEN 

S.l Gesc.hilcte blusmiddelen: 

5.2 Unfiihige L011chmitte.l: 

5.3 Ontledingsprodukten: 

S.4 Beschermingsmiddelen: 

MAATREGELBN BIJ ACCIDBNTEEL 
VRJJKOMEN VAN HET PRODUKT 

6.1 

6.1 

Persoonlijke 
voorzo:rgmiaa.tregelen: 

Arbeidshygiene: 

6.3 Milieu-
voonorgsmaatregelen: 

6.4 Reinigingsmethoden: 

Alie blusmiddelen toegestaan 

Bij brand kan Koolmonoxide, 
stiksrofox.ide,. isocyanaatdampen en 
sporen HCN ontsraan. 

Ademhalingsapparatuur 

- Zorg voor goede venrilatie 
- Ademhalingsappararuur 
- handsc:hoenen 
- veiligheidsbril 

Vervuilde, doordrenkte kleding direct 
uimekken. Arbeidsk.leding gescheiden 
houden. Voor pauzes en einde werktijd 
handen wassen 

Lekvloeistof opvangen in afsluirbarE:! 
varen, morsvloeist:of opnemen in iand 
of inert adsorptiemiddel en near veilige 
plaars afvoeren. Afvalprodukt moet als 
chemisch afval behandeld warden. 
(eventueel bij opruimen extra 
persoonlijke beschenning als een 
persluchonasker) 

A/It ir1rv1n.1 1rr (/6/1 Drad111rt 1/jn arr//11rrd un anu 1rv11rin11n /11 d1 Pflkfljk 1111 un bRtrouwo1ur andRf/ao·1111rn in 
~:1$ 11/Jor,:ortom. Orsorrd1nkJ kunn111 wi / voor htr g1bruik l!n.;11 111n 111nJPfll<fll/kbeid unvurd1n, it11r wii up fie 
cmst11nd1zn11111n, w1111rurrdu hff pradvkt In 1• prdti/k WOtd/ opgrsl6t1n. g1/11rrt11rd tn vrrwrrkt . an11 1<u11trolt htOl!tn 

VOOR NADERE INL!CHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICI TOT UW BESCHIKKING. 
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Darum: 
Vervaldatu.m: 

1 Oktober 1991. (91/155/EEG) 
1 Oktober 1993 

DYNOL U 462 

HAN'fERJNG RN OPSLAG 

7.1 Hantering: 

7.2 Opslag: 

Van eet· en drinkwaren gescheiden 
houden. 
Verpakking droog en gesloten houden. 
Koe! opslaan. 

MAATREGELEN TBR BBHBBRSING VAN 
BLOOTSTEUJNG I PBRSOONLUKB B.BSCHERMING 

8.1 
8.2 

8.3 

8.4 

Ademhalingsbescherming: 
Bescher:ming van de lwiden: 

Besch.erming Vllll de ogen: 

Bescherm:ing v-.m de huid: 

handschoenen 

Veiligheidsbril 

beschermende kleding 

Ail~ ilitY~ns in d111 01ochur1 1tJn ontlt1nd 11n on11 trvsrln11n In dt prsktljk 1n 11n b1trouwoJ11 und1r1oekin1~n In 
011s l•IJ011tor11Jm. ()11on111nk1 kvnn111 wlJ voor llet 111>ruik 11v1n illn un:p1ak1/tj/lhlid unvura1111, di/Ir wlj up 111 
~·111s/J11digheo111, waaronde r /let produkt In rJ1 prli<!ijk worot op11esl111n. /lfllllfurd an vuwtrflf , gt1n koarrutr heb/11n. 
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Datum: 
Vervaldatum: 

1 Oktober 1991. (91/155/EEG) 
1 Olttober 1993 

IJYNOL U 462 

---...... --.. --- -- -----------------·---·---------------- .. ____ -- ---------·---------- ......................... -·---------·----------------
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPBN 

---------------------------·---------------~-----·-------,---~--~·--ft-------------- ----------------·---------------
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.10 
9.11 
9.12 
9.13 

9.14 

9.15 

Fysische t.oestand: 
Kleur: 
Geur: 
pH-Waarde: 
Kookpwit: 
Smeltpunt: 
Vlampwit: 
Onrstekingstemperatuur: 
Zelfontbranding: 
Bxplosieg:renzen: 
Thermische onrleding: 
Droge stof gehalte: 
Oplosbaarheid 
- wateroplosbaarh.eid: 
- vetoplosbaarheid: 
Viskositeir: 

Soortelijk gewicht: 

STABILITEIT EN REAKTIVITEIT 

10.l 

10.2 

10.3 

Te vermijden omsr.andigheden: 

Te vermijden substanties: 

Gevaarlijke ontledings
produkten: 

vloeibaar 
licht bruin 
specifiek, aromat:isch 
n.a. 

oc; 
oc 

> 100 °C 
oc 
oc 

niet bekend 
C02, NOx,HCN, H20 
ca. % 

onoplosbaar 
Aceton, Methylenchlorid, Erhylacerat. 
7000 mPa.s (Brookfield RVF, 20 rpm, 
20 °C) 
1120 kg/m.3 

Verm.ijdt open vuur of andere hirre 
bronnen 

Exothenne reakries met aminen, 
alcoholen, zuren en alkalen. Reageert 
met water ender C02 afsplitsing. 

Geen gevaarlijke ontledingsprodukten 
bij zorgvuldige handling en opslag 

1<111 g11J1Y1ns in dtu orocn11r1 ;ijn onilund un onn auarin11B11 ill di p"kfl/11 Ill un 01uo11woar1 ond~nu~·1,,6 ~11 in 

ufls l1bor1Torl1Jnt. Owsonc1nkt kunnan wl j voor hit tlDruik 1rv1n illfl i11111sp11ktl I /kflald ii11tvurd1n, d44f 'If/ j up dt 

,1mstt11ltJtifl8'11n, Wfllfondu hH prqdvkt in '11 prlkti jk wordr opg1s11g1n, aahanruru 1n v"werkr . gw1n1 xontrple hoooar1. 

VOOR NADERE lNLlCHTINGEN EN ADVIEZEN STAAN ONZE TECHNICl TOT UW BESCHII<KING. 
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Darum: 
Vervaldatum: 

1 Okrober 1991. (91/155/EEG) 
l Oktober 1993 

DYNOL U 422 

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

11.1 LD 50 oral, Ratte: 

11.2 Wer.kung op de oge.n: 

11.3 Werlrung op de huid: 

ECOTOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

> 5000 mg/kg (4,4 - Diphenyl
methaandiisocyanaat) 
Sterk irriterend, Tramm, en brandende 
ogen. 
Licht initerende werkung; in enkele 
gevallen ook sensibllisering 

Produkt mag niet op het oppervlakte 
water geraken. 
Niet biologisch degradeerbaar. 
Reageert langz.aam aan het oppervlak 
mer water onder vorming vun C02 tor 
onoplosbare hoogpolymere 
polyurethaan. 

---·---- --------- ------ .. ---- -- --- ... -- ......................... ------ ... ____ ----- ----------------------------------....................... --~- ... _ ........... ---- ---
INSTRUCI1ES VOOR VBRWIJDERlNG 

---------------------------- .. -·--~- ... ·--- .. ----------------------------------------------·--·---·---------------------
13.l Afvalprodukten: 

13.2 Afvakodes: 

Volgens wettelijke voorschrifren als 
chernisch afval vernietigen in 
verbrandingsinstalla ties. 
Verontreinigde lege emballage ook als 
chemisch afval vernierlgen. 

BACA: proces: 23 
stof: 23.1 

--- ------ -- --------------- -- ............. _ ---- ----- -------------- -- ...... --- --- --------- ------ -------......... ______ ---- --·-------- - - ---
TRANSPORT 

--------------·----~N-----·---------------------~P•• .. M-----------------------------·~-------------------9-----~-~---
14.l 
14.2 
14.3 
14.4 

UN-nr: 
lMDG-code/Etikec: 
RlD/ ADR/ ADNR-code/Etiket:: 
IATA-code: 

2810 
6.1 
6.l.19C 
6.1 

Al/1 616tVtns Jn d1r1 brochvr1 1/jQ onll11nd 11n on1~ arv1rinz1n in di praktl/k 1n 88fl orrruvwD1r1 und1r1oekinfUQ in 
MS J1boulari11m_ Ouondanks l!unnM wi j voor /rel i*bruik UYlfl aun unsprek1i I /kh1/r1 a1nvurd1,7. ddlr wi j 0;1 di 
am~· Undigh1d1n. 1uua11r11r h1/ produkr /11 d1 pr1kli/k wordt op1111111n, uhanr11rd 1n rerwtrkr. Nun kunlro/1 111nt1~11 

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STMN ONZE TECHNICI TOT UW BESCHIKKING. 
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WE'rl'BUJK VERPLICHTE INflORMAnE 

OP MERION GEN 

geen 

**********'~ 

Glll 

A/It 1•stvinS In rJi~s bracnure 1ijn anrlt&nd d8n on1~ ~rvaringen in di prsk/1/k Hn 14n b~rrauwa~r• ond1r108klng1n in 
vr1s li/:Jar11atluni. 01sond4nks kunn1n w1f voar hn geD(ul~ uvu1 gun unsprakell/k/19/d 1anr11sra~n. riBRr wlj up r1R 
omstMdrgnt11vn, ws11rona11 /11r produi<I lfl d1 prUt//I< wardt opf&sf~g1n, gelt1nrurd en vtnruH g1~n kunlrol1 hebndfl 

VOOR NADE~E INLICHTINGEN EN ADVIEZEN STMN ONZE TECHNlCI TOT UW BESCHIKKJNC. 
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In aansluiting op het telefoongesprek van hedenmorgen met onze heer A.P. van der Laan 
zenden wij U hierbij enig documentatiemateriaal van ons programma Breedbandschuur
machines. 
Di! programma is dermate veelzijdig, dat voor vrijwe l elk schuurvraagstuk de juiste 
oplossing kan warden aangeboden. 

M.b.t. de door U voorgelegde problematiek kan gesteld warden, dat het afschuren van latex 
zonder probleem kan plaatsvinden mils : 

1 e) het te schuren oppervlak overal goed ondersteund word! teneinde doorbuiging te 
voorkomen. 

2 e) op of in het te schuren oppervlak geen stalen deeltjes zoals nieten en spijkers 
zitten. Hierdoor zouden de schuurbanden (met name de schuurkorrels) zwaar 
beschadigd warden. 

De wijze waarop geschuurd gaat warden hangt af van de hoeveelheden materiaal welke door 
Uw client moeten worden bewerkt. De mogelijkheden strekken zich in ieder geval uit van een 
enkel-bandsmachine, waarbij elk paneel tweemaal per kant (grof en fijschuren) moet 
worden doorgevoerd, tot een machine waarbij zowel onder- als bovenwijdte bewerkt worden 
en tegelijkertijd grof voorgeschuurd en fijn nageschuurd warden. 

Uiteraard zijn wij bereid om eventuele verdere vragen Uwerzijds te beantwoorden, terwijl 
ook een demonstratie in onze showroom tot de mogelijkheden behoort. 

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 

hoogachtend. 

Apparatenfabriek 

Bijl. : brochures 

Leverings· en belalingsvoorwaarden z.o.z./lielerungs- und Zahlungsbedingungen b.w./Oelivery and payment cond1hons p.t o./Condilions de fourn1ture el de paiemenl 1.s.v.p. 


