Persbericht

Nieuwe pastategellijm van Forbo Eurocol:

Lichtgewicht krachtpatser voor grootformaatwandtegels
Wormerveer, 10 april 2018 - Speciaal voor zware en grootformaatwandtegels introduceert Forbo
Eurocol een nieuwe, lichtgewicht pastategellijm, de 680 Elastilight. Zeer gebruiksvriendelijk
door zijn uitstekende smeerbaarheid en laag soortelijk gewicht. Tegelijk biedt de lijm een
onovertroffen standvermogen, een belangrijke eigenschap bij het verlijmen van grote en zware
wandtegels. De gewichtsbesparing ten opzichte van een vergelijkbare pastategellijm van Forbo
Eurocol is aanzienlijk: bijna 30%.
4 kg lichter op een emmer
Forbo Eurocol presenteert de 680 Elastilight onder het mom van: ‘Wie slim kiest, hoeft niet sterk
te zijn.’ De lijm wordt namelijk geleverd in een 10liter-emmer van slechts 11 kilogram. Hiermee is
‘de 680’ maar liefst 4 kilogram lichter dan een vergelijkbare pastategellijm van Forbo Eurocol, de
688 Elastifix. Een 10liter-emmer van die lijm brengt namelijk 15 kilogram op de weegschaal, terwijl
je er niet meer vierkante meters mee verlijmt dan met de 680 Elastilight. Die aanzienlijke
gewichtsbesparing merk je als tegelzetter, na een dag hard werken. Tegelijk zijn de
productontwikkelaars van Forbo Eurocol erin geslaagd om de lijm een zeer hoge
aanvangskleefkracht te geven, waardoor ook de zwaarste en grootste wandtegels geen last
hebben van ‘zakken’ in het lijmbed. Ook de eindhechting is van hoog niveau.
Als boter
Het eerste wat de tegelzetter merkt, is de opmerkelijk lichte emmerverpakking. Door het lage
soortelijk gewicht van de 680 Elastilight verloopt ook de verwerking ervan een stuk soepeler dan
bij bestaande lijmen voor zware en grootformaatwandtegels. De pastategellijm smeert als de
spreekwoordelijke boter, terwijl het standvermogen ongeëvenaard is, ook vergeleken met
‘zwaardere’ pastategellijmen. Dit is in de praktijk uitgebreid getest en aangetoond. Door het hoge
standvermogen en de uitstekende hechting kun je met hetzelfde lijmvolume een even groot
oppervlak verlijmen als met een lijm met een hoger soortelijk gewicht.
Voordelen
De 680 Elastilight biedt dus louter voordelen ten opzichte van bestaande lijmen voor
grootformaatwandtegels. Het werk is minder zwaar, de lijm biedt de beste hechting in zijn klasse
en de prijs per vierkante meter is gelijk aan die van zwaardere pastategellijmen. Daarnaast heeft
deze nieuwe Eurocol-lijm ook andere prettige eigenschappen. Met zijn emissieclassificatie EC1
Plus heeft hij het hoogste EMICODE®-keurmerk voor gezonde binnenruimten, waarmee hij ook
geschikt is voor BREEAM-projecten. Verder heeft de 680 Elastilight een uitstekende
vochtbestendigheid, kan de lijm op vrijwel elke ondergrond worden toegepast en is deze ook
geschikt voor bijvoorbeeld DHG-tegels, mozaïek, natuursteen en bouw- en isolatieplaten. Al met
al een mooie aanwinst binnen het Eurocol-lijmassortiment.

680 Elastilight-productinformatie vindt u op:
www.forbo.com/eurocol/nl-nl/680-elastilight/er5tht
Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling Customer Service: +31 (0)75 627 16 30 of
mailen naar: info.eurocol@forbo.com

