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Productomschrijving 

 
Icopal Universal Contact Glue is een gebruiksklare contactlijm voor het 
verlijmen van Icopal Universal op een vlakke droge ondergrond (hout, beton, 
metaal of bitumen) echter niet geschikt voor het maken van naadverbindingen.  

 
 
Toepassing 

 
Icopal Universal Contact Glue geeft een sterke hechting zowel tussen Icopal 
Universal onderling als bij het plakken van Icopal Universal op een daarvoor 
geschikte ondergrond. De lijmverbinding is elastisch en watervast.  
 
Deze lijmsoort is niet geschikt voor het verlijmen op polystyreenschuim 
of weekgemaakt PVC folie. De oplosmiddelen in Icopal Universal Contact 
Glue tasten polystyreenschuim sterk aan. Gebruik van Icopal Universal 
Contact Glue voor andere folie wordt ten zeerste afgeraden. 

 
 
Verwerking 

 
Algemeen: 
Icopal Universal Contact Glue is gebruiksklaar en mag niet worden verdund of 
met andere producten worden vermengd. Icopal Universal Contact Glue mag 
uitsluitend aangebracht worden op ondergronden welke schoon en droog zijn 
en die door het oplosmiddel niet worden aangetast.  
De lijm mag uitsluitend onder droge weersomstandigheden worden verwerkt, 
bij temperaturen van minimaal 5°C. 
 
Vlak- en randverlijming: 
Na het aanlijmen van zowel de Icopal Universal als de ondergrond d.m.v. een 
stugge kwast of fijn getande kitstrijker (lijmopdracht 150-250 gram/m² per aan 
te lijmen zijde) dient een open tijd van ca. 5 à 10 minuten in acht worden 
genomen alvorens beide aangelijmde oppervlakken met elkaar in contact 
mogen worden gebracht. Direct hierna goed aanrollen. 
Na volledige droging is de lijmverbinding bestand tegen temperaturen tot 
80°C. 

 
Reiniging gereedschappen:  
Gebruikte gereedschappen kunnen met ethylacetaat of benzine worden 
gereinigd. 

 
 
Opslag 

       
Icopal Universal Contact Glue is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met 
vuur is geboden.  
Houdbaarheid maximaal 12 maanden, mits de lijm op een koele plaats in goed 
gesloten verpakking wordt bewaard. 

 
 
Technische productgegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleur zwart 
Geur specifieke geur van oplosmiddelen 
Vlampunt lager dan 0°C 
Vaste stof gehalte 41 ± 2% 
Dichtheid (20 °C) 865 ± 10 kg/m³ 
Viscositeit (20 °C) 2500 ± 500 mPas (Brookfield RVF) 
Droge film elastisch, watervast 

 


