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Varistone Multi PU Tix 

Polyurethaan constructielijm 

Productomschrijving 
VARISTONE Multi PU Tix is een zeer snel 

uithardende transparante polyurethaan constructie 

bruislijm met een thixotrope structuur. 

VARISTONE Multi PU Tix is geschikt voor bijna alle 

in de bouw en industrie voorkomende 

ondergronden, zoals hout en steen. 

VARISTONE Multi PU Tix heeft een licht vullend 

vermogen. De lijm hard uit door reactie met vocht 

uit de ondergrond en vormt na uitharding een 

duurzame, zeer sterke en waterbestendige 

verbinding (D4). 

 

Eigenschappen 
• Open tijd 5 minuten 

• Eindsterkte na 20 minuten 

• Snelle sterkteopbouw  

• Zeer snelle doorharding 

• Schuimt licht op 

 

Technische specificaties 
Soortelijk gewicht  1,1 g/ml 

Open tijd bij 21 °C  ca 5 minuten 

Verwerkingstemperatuur +5 ºC tot +30 ºC 

Uitharding  85 % na 20 min  

 100 % na 3 uur  

Temperatuurbestendigheid  -30 °C tot +100 °C 

(uitgehard) 

Waterbestendigheid   D4 

Treksterkte  95 kg/cm² na 24 

uur (bij 23 °C) 

Kleur Transparant/geel 

 

 

 

 

 

Voorwaarden 
Alle ondergronden moeten vet- en stofvrij zijn 

 

Verwerking 
VARISTONE Multi PU Tix dient te worden verwerkt 

met een daarvoor geschikt kitpistool. 

Verwijder met een scherp mes de afdichting van de 

koker en schroef de spuitmond hierop. Knijp 

voorzichtig een paar keer tot de lijm uit de 

spuitmond komt. Breng de lijm aan op één zijde 

van de te verlijmen delen en plaats het andere deel 

hier direct op. Eventueel fixeren tot de lijm is 

uitgehard. Overtollige uitgeharde resten zijn 

uitsluitend mechanisch te verwijderen. 

 

Verpakking 
Kokers van 300 ml 

12 kokers per doos 

 

Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 - 300 g/m² 

 

Houdbaarheid 
Tenminste 12 maanden na productiedatum, in 

ongeopende verpakking en bij vorstvrije opslag. 

 

Opmerkingen 
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de 

instructies van deze productinformatie, noch uit 

een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de 

inhoud van het advies door ons nadrukkelijk 

schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van 

deze productinformatie verliezen alle vorige 

informatiebladen hun geldigheid. 
 

    

 


