GRIFFON
HOUTCONSTRUCTIELIJMEN
Altijd de juiste oplossing voor de vakman
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GRIFFON, DÉ SPECIALIST
IN HOUTVERBINDINGEN
Griffon is dé specialist als het over het verlijmen van hout gaat.
Met een compleet assortiment van hoogwaardige houtconstructie
lijmen en contactlijmen is Griffon het merk dat de beste oplossing
biedt voor de echte vakman. Of het nu gaat om een perfect
passende houtverbinding, de bekleding van een ronde balie of
de verlijming van hout met andere materialen: een verbinding
met Griffon is er één van de allerhoogste kwaliteit. Niet voor niets
dragen veel van onze lijmen toonaangevende keurmerken, zoals
KOMO en ATG.
Echte professionals zetten altijd nét dat stapje extra. Daar helpen
we bij Griffon graag aan mee. Griffon Wood Max Express Power
is daar een mooi voorbeeld van: een sterke en razendsnelle D4
houtconstructielijm die geschikt is voor de meest veeleisende
houtconstructies en -verbindingen, waarmee de vakman elke
uitdaging aankan!
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LEGENDA PICTOGRAMMEN
D1 T/M D4
Niet vochtbestendig
Vochtbestendig
(Binnentoepassing: bestand tegen incidentele kortstondige blootstelling
aan water).
Waterbestendig
(Binnentoepassing: bestand tegen regelmatige kortstondige blootstelling
aan water. Buitentoepassing: mits niet blootgesteld aan weersinvloeden).
Watervast
(Binnentoepassing: bestand tegen regelmatige en langdurige blootstelling
aan water. Buitentoepassing: bestand tegen weersinvloeden, mits beschermd
door coating).
Waterdicht (Buitenkozijnen: verbindingen blijvend dicht en droog).

KEUREN
Bij de producten met een KOMO-keurmerk zijn de technische eigenschappen
en prestaties voor een bepaalde toepassing objectief getoetst en goedgekeurd
door een onafhankelijke instantie. KOMO waarborgt de beloofde kwaliteit.
De vrijwillige technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies,
met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG
is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant
voor een welbepaalde toepassing.
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BISON KIT®

BISON TIX®

Aromaatvrije, universele, vloeibare
contactlijm op basis van neopreenrubber.

Aromaatvrije, universele, tixotrope
contactlijm op basis van neopreenrubber.

• Vocht- en vorstbestendig
• Aromaatvrij
• Direct vast
•	Bestendigheid: -15 °C tot +70 °C
•	Open tijd: 10 tot 40 minuten

• Druipt, draadt niet: smeert als boter
• Vocht- en vorstbestendig
• Aromaatvrij
• Tixotroop
• Direct vast
•	Bestendigheid: -15 °C tot +70 °C
•	Open tijd: 10 tot 40 minuten

SPUITLIJM TR 550® & R 560®

CONTACTLIJM SPRAY CS 570

Transparante of rode, verspuitbare,
aromaatvrije, universele contactlijm
op basis van neopreenrubber.

Transparante, verspuitbare, aromaatvrije,
universele contactlijm in mobiel drukvat.

• Zeer goed verspuitbaar
• R 560® Rood: de rode kleur helpt bij
optimale controle over spuitpatroon
• Vocht- en vorstbestendig
• Direct vast
• Bestendigheid: -15 °C tot +120 °C
• Open tijd: 5 tot 10 minuten

CONTACTLIJMEN
Dé oplossing voor het perfect verlijmen van materialen die
direct vast moeten zitten. Denk aan materialen onder spanning,
gebogen werk of voorwerpen die meteen belast en verwerkt
moeten kunnen worden.

• Mobiel- en onderhoudsvrij systeem
• Direct gebruiksklaar: geen elektriciteit
en compressor nodig
• Vocht- en vorstbestendig
• Aromaatvrij
• Direct vast
• Bestendigheid: -15 °C tot +90 °C
• Open tijd: 2 tot 30 minuten

REINIGER
Voor het reinigen en ontvetten van gereedschap en te verlijmen oppervlakken.
Tevens geschikt voor het verdunnen van (Bison) Contact Kit, Spuitlijm TR 550®
en Spuitlijm R 560®.
• Direct verwerkbaar (in combinatie met Griffon Cleaner Cloth)
• Goed oplossend vermogen

Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu
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HOUTLIJM ST10®

HOUTLIJM ES30®

Vochtbestendige, witte houtlijm op basis van
PVAc voor goed passende, niet-dragende
houtconstructies en -verbindingen.
Geschikt voor binnentoepassingen.

Snelle, vochtbestendige, witte houtlijm
op basis van PVAc voor goed passende,
niet-dragende houtconstructies en
-verbindingen. Geschikt voor binnen
toepassingen.

•
•
•
•
•

Vochtbestendig (D2)
Transparant na droging
Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
Open tijd: Ca. 8 minuten
Perstijd bij 20 °C: 15 minuten

•
•
•
•
•
•

Snel drogend
Vochtbestendig (D2)
Transparant na droging
Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
Open tijd: 6 minuten
Perstijd bij 20 °C: 4 tot 15 minuten

HOUTLIJM VB20®

HOUTLIJM KM45®

Waterbestendige, witte houtlijm op basis van
PVAc voor goed passende, niet-dragende
houtconstructies en -verbindingen. Geschikt
voor binnen- en buitentoepassingen, mits
niet blootgesteld aan weersinvloeden.

Watervaste witte, 1-component houtlijm
op basis van PVAc voor goed passende,
niet-dragende houtconstructies. Geschikt
voor binnen- en buitentoepassingen, mits
beschermd door coating.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Waterbestendig (D3)
Transparant na droging
Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
Open tijd: Ca. 8 minuten
Perstijd bij 20 °C: 15 minuten

Watervast (D4)
Transparant na droging
Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
Open tijd: Ca. 8 minuten
Perstijd bij 20 °C: 15 minuten

WITTE HOUTLIJMEN PVAC
Ideaal voor het krachtig (vlak)verlijmen en lamineren van vrijwel alle
zachte, harde en exotische houtsoorten. Uitermate geschikt voor passende,
niet-dragende houtconstructies d.m.v. diverse houtverbindingen. Denk aan
vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gatverbindingen, drevels en veren.

Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu
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WOOD MAX POWER
Extreem sterke, watervaste, isocyanaatvrije
en vullende houtconstructielijm op basis
van SMP-Polymer.
•
•
•
•
•
•

Deze vullende houtconstructielijmen, op basis van SMP-Polymer,
zijn perfect voor het verlijmen van vrijwel alle houtsoorten. Niet alleen
onderling, maar ook op vele bouwmaterialen, zoals op gips,
(natuur)steen, beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.

Extreem sterke, transparante, watervaste,
isocyanaatvrije en vullende
houtconstructielijm op basis van
SMP-Polymer.
• Transparant
• Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
• Niet bruisend
•	Goed vullend vermogen
(tot 2 mm)
•	Polyeruthaan- en
oplosmiddelvrij
• Watervast (D4)
•	Bestendigheid:
-40 °C tot +120 °C

WOOD MAX EXPRESS POWER

TIFA TIX®

Extreem sterke, snelle, watervaste,
isocyanaatvrije en vullende houtconstructie
lijm op basis van SMP-Polymer.

Zeer snelle, vullende, oplosmiddelvrije,
blijvend elastische, 1-component houtlijm op
basis van SMP-Polymer voor waterdichte en
duurzame verbindingen. Speciaal voor het
construeren van houten verbindingen in
binnen- en buitenkozijnen, die blijvend dicht
en droog moeten zijn. Conform BRL 0819
goedgekeurd voor deuvel- en pen- en
gatverbindingen in (buiten)kozijnen gemaakt
van meranti, sapupira, sapeli (mahonie), iroko,
oregon pine, vuren, merbau en Accoya®.

•
•
•
•
•
•
•

HOUTLIJMEN SMP

Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm2)
Niet bruisend
Zeer goed vullend vermogen (tot 4 mm)
Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
Watervast (D4)
Bestendigheid: -40 °C tot +120 °C

WOOD MAX TRANSPARENT
POWER

Zeer snel, handvast na 30 minuten
Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm2)
Niet bruisend
Zeer goed vullend vermogen (tot 4 mm)
Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
Watervast (D4)
Bestendigheid: -40 °C tot +120 °C

• Blijvend waterdicht & elastisch
• Zeer snel belastbaar
• Zeer snelle sterkteopbouw
• Minimale klemtijd
• Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
•	Voorzien van minuscule parels,
die er zorg voor dragen dat,
na opsluiten van (kozijn)
verbindingen, voldoende lijm
achterblijft in de verbinding
voor gegarandeerde
waterdichtheid
•	Bestendigheid: -40 °C tot
+100 °C

Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu
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PU-TIX / PU-TIX EXPRESS

PU-TIX FIBER

Tixotrope, watervaste, beperkt vullende,
1-component houtlijm op basis van
polyurethaan. Zeer geschikt voor verticale
toepassingen.

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope,
watervaste, beperkt vullende, 1-component
houtlijm op basis van polyurethaan. Zeer
geschikt voor verticale toepassingen.

• Watervast (D4)
• Beperkt vullend vermogen, bruist op
• Verkrijgbaar in bruin en transparant
• Tixotroop
• Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
•	Perstijd bij 20 °C: PU-Tix 4 uur,
PU-Tix Express 15 minuten

• Watervast (D4)
• Vezelversterkt
• Zeer sterk & snel
•	Beperkt vullend vermogen, bruist licht op
•	Tixotroop
•	Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
•	Perstijd bij 20 °C: 15 minuten

PU-BRUISLIJM

PU-BRUISLIJM FIBER

Vloeibare, watervaste, beperkt vullende,
1-component houtlijm op basis van
polyurethaan.

Vezelversterkte, snelle, vloeibare, watervaste,
beperkt vullende, 1-component houtlijm op
basis van polyurethaan.

• Watervast (D4)
•	Beperkt vullend vermogen, bruist op
•	Weerbestendig
• Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
•	Perstijd bij 20 °C: ca. 24 uur

• Watervast (D4)
• Vezelversterkt
• Zeer sterk & snel
•	Beperkt vullend vermogen, bruist op
•	Weerbestendig
•	Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
•	Perstijd bij 20 °C: ca. 30 minuten

HOUTLIJMEN PU
De ultieme uitkomst voor goed en minder perfect passende
niet-dragende houtconstructies en -verbindingen binnen en buiten.
Maar ook voor het lijmen van hout in combinatie met andere
materialen, zoals metaal, beton of kunststof.

Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu
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HOUTGLIJMIDDEL SPUITBUS

LIJMSPRAY SPUITBUS

Transparant, siliconenvrij glij-,
smeer- en beschermingsmiddel voor
houtbewerkingsmachines.

Aromaatvrije, universele, vloeibare
lijmspray op basis van SBR-rubber.

•	Ideale glijfilm
•	Beschermt
•	Smeert
•	Roest en corrosiebestendig
•	Duurzaam
•	Bestand tegen temperaturen
tussen -50 °C en +120 °C
• Laat geen resten achter

SEALER VOOR HOUT
KOPSE KANTEN
Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle
houtsoorten en houtachtige materialen.

DIVERSEN

• Verkrijgbaar in het wit en het transparant
• Goed vullend vermogen
• 1-component
•	Goed doordringend vermogen
en verlijming
• Verlengt de levensduur van hout
• Universeel overschilderbaar (na droging)
• Blijvend elastisch
• Reukloos
• Verspuitbaar
•	Voldoet conform BRL 08-01
aan beoordelingsgrondslag
“Afdichtmiddelen voor
de timmerindustrie”

•
•
•
•

Direct vast
Aromaatvrij
Universeel
Vochtbestendig

GRIFFON BOND
Vloeibare, universele secondelijm
met speciale activator.
•
•
•
•

Zeer snel
Schoon
Universeel
Transparant

Naast contact- en houtconstructielijmen biedt Griffon ook
complementaire producten, zoals siliconenvrij glijmiddel en
afdichtingsmiddelen voor kopse kanten. Zo beschikt de vakman
over alle juiste materialen om elke houtbewerkingsklus perfect
op te leveren.

Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu
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GRIFFON IS EEN MERK VAN
BISON INTERNATIONAL
Griffon Nederland
Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
Fax. +31 (0)113232077
info@griffon.nl
www.griffon.nl

6313801/02

Griffon België
Cullinganlaan 1D
1831 Diegem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be
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