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Industriële lijm, vrij van solventen en andere gevaarlijke stoffen op basis 
van een polyvinylacetaat-dispersie. 
 

 
 
 

Voor het verlijmen van alle Rigidur vloerelementen onderling en voor het 
verlijmen van een extra laag Rigidur H platen op reeds geplaatste 
Rigidur vloerelementen. 
 

 
 
 

Volgens de richtlijnen van BPB Belgium. 
 
De lijm wordt direct uit de fles aangebracht in twee evenwijdige strepen op 
de propere liplas van het eerste Rigidur Floor vloerelement. 
Het volgende Rigidur vloerelement dat op het vorige element dient gelegd 
te worden, wordt binnen de 10 minuten geplaatst en aangedrukt. De voeg 
tussen de twee elementen dient dicht te zijn en een goede verbinding aan 
het oppervlak te hebben. 
De elementen worden daarna aan elkaar bevestigd met behulp van Rigidur snelbouwschroeven 
(tussenafstand 250 mm) of dmv nieten (om de 150 mm). In functie van de dikte van de elementen 
wordt de lengte van de schroeven of nieten bepaald zodat de rugzijde van de elementen niet 
doorboord wordt. Bij het aanbrengen van de bevestigingsmiddelen de nodige druk uitoefenen door 
de platen te belasten met het eigen lichaamsgewicht. Lijmresten na het verharden met  een spatel 
afsteken. 
Wanneer een bijkomende laag Rigidur H platen wordt geplaatst wordt de Rigidur Nature Line 
Estrichlijm aangebracht in strepen met een afstand van ongeveer 100 mm.  Vastschroeven of –
nieten met dezelfde tussenafstanden als hierboven. 
Verse, niet uitgeharde lijm op handen, gereedschap of andere oppervlakken met een vochtig doek 
verwijderen. 
Volg eveneens de algemene richtlijnen voor het plaatsen van Rigidur Floor vloerelementen en lees 
aandachtig het etiket van de Rigidur Nature Line Estrichlijm. 
 

Technische specificaties 
 

Verpakking 1 kg fles 
Materiaalverbruik ongeveer 40 g/m². Bijkomende laag: 80 - 100 g/m² 
Rendement ongeveer 25 m² per fles 
Verwerkingstijd ongeveer 10 minuten 
Verwerkingstemperatuur 7°C tot 25°C 
Opslag ongeopend maximum 12 maanden. Aangebroken 

fles zo snel mogelijk opgebruiken. Vorstgevoelig 
 

Aandachtspunten 
 

Voor het aanbrengen van de lijm, dienen de voegen tussen de Rigidur vloerelementen proper te zijn, 
vrij van stof en glad. Gesneden plaatdelen dienen aan de snijkanten proper te zijn om een maximum 
voegbreedte van 2 mm van de vloerelementen te garanderen. 

Beschrijving 

Toepassingsgebieden 

Plaatsing 

Rigidur Nature Line Estrichlijm 
 

 


