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PVAc HOUTLIJMEN

NOVA COL® D2 A
Een oplosmiddelvrije houtlijm op basis van 
polyvinylacetaten voor interieurtoepassingen. NOVA COL® 
D2 A is geschikt voor constructie- en vlakverbindingen. 
Bijvoorbeeld drevels, veren, zwaluwstaarten, pen- en 
gatverbindingen en montageverlijmingen.

NOVA COL® D2 FLEX
Een oplosmiddelvrije, blijvend elastische houtlijm voor 
interieurtoepassingen. Door de blijvende elasticiteit is 
deze lijm geschikt voor constructieverlijmingen die zwaar 
en dynamisch belast worden zoals bijvoorbeeld stoelen 
en tafels. De lijm is licht gevuld waardoor hij een vullende 
werking en een zeer hoge eindsterkte heeft.  

NOVA COL® D2 FINEER
Een oplosmiddelvrije houtlijm voor 
interieurtoepassingen en vlakverlijmingen.  De NOVA 
COL® D2 Fineer is een houtlijm met een open tijd van 
25 minuten. Hierdoor is er meer tijd om de lijm aan te 
brengen voordat de delen gesloten moeten worden.  
Deze lijm is uitermate geschikt voor ‘fineerwerk’.

K1000
Een vloeibare en goed versmeerbare contactlijm 
speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van 
vlakverbindingen. Vanwege de hoge aanvangs-
hechting zijn de contactlijmen van Frencken zeer 
geschikt voor zgn. ‘gebogen werk’ waarbij de spanning 
op de verbinding bijzonder hoog is. 

K1000 TIX
Een tixotrope contactlijm speciaal ontwikkeld voor 
verticale verlijming van vlakverbindingen. Deze lijm trekt 
niet in de ondergronden en is daardoor beter geschikt 
voor het verlijmen van poreuze materialen. De meest 
voorkomende toepassing is het verlijmen van HPL op 
diverse ondergronden. 

OOK BESCHIKBAAR 
IN AROMAATVRIJE

VARIANT (AV)

K1000 TRANSPARANT 
Een vloeibare contactlijm vrij van aromatische 
oplosmiddelen en cyclohexaan, dus minder schadelijk. 
De meest voorkomende toepassing is het verlijmen van 
HPL op diverse ondergronden. Deze contactlijm heeft 
een hogere eindsterkte, betere warmtebestendigheid 
en hogere waterbestendigheid ten op zichte van 
neopreenrubber gebaseerde contactlijmen.

SPUITLIJM 1000
Deze lijm is de verspuitbare versie van de K1000 en heeft 
een opgerekte open tijd, waardoor deze na afdampen 
gesloten kan worden maar ook nog drie uur open kan 
liggen. Deze bijzondere eigenschap maakt het mogelijk 
om grotere series te spuiten en daarna te sluiten. De 
aromaathoudende versie is verkrijgbaar in de kleur roze en 
de aromaatvrije versie in roze en transparant. 

CS 1428 FINE FIX SPRAY
Verspuitbare contactlijm met zeer fijn druppelsysteem voor 
alle laminaten (HPL), fineer, hoogglans en postforming. 
In tegenstelling tot websprays voorkomt de ultra fijne 
druppel verneveling oneffenheden bij dun of hoogglans 
laminaat (sinaasappel-effect). Tweezijdig verlijmen. Ook 
geschikt voor traptreden, PVC plinten, metaal, aluminium, 
en kunststoffen als leder, textiel, etc..

CS 1212 CLASSIC SPRAY
Verspuitbare contactlijm (webspray) voor het op locatie 
en direct verspuiten zonder spuitinstallatie. Voor 
2-zijdige verlijmingen van weekmakerbestendige zachte 
vloerbekledingen: o.a. rubber, tapijt, leder, kurk, vilt, textiel, 
stoffering, spaanderplaat, multiplex, lichtgewicht platen, 
MDF, OSB, PVC plinten, traptreden en trapneuzen en andere 
gladde niet-poreuze oppervlakken.

OOK BESCHIKBAAR 
IN AROMAATVRIJE 

VARIANT (AV)

max. 3 uur
max. 1 uur (AV)

Ca.. 15 min.
Ca. 10 min. (AV)

max. 30 min. 5 tot 10 min.

OOK BESCHIKBAAR
IN AROMAATVRIJE 

VARIANT (AV)

2,5 L • 5 L • 10 L
5 L • 10 L (AV)

max. 3 uur
max. 1 uur (AV) Ca. 10 min.

750 ml • 2,5 L • 5 L • 25 L
25 L (AV)

750 ml • 25 L

max. 3 uur
max. 1 uur (AV) Ca. 10 min.

INTERIEURBOUW 

max. 60 min. Ca. 5 min. max. 30 min Ca. 2min. 

25 L
25 L (AV)

22 L22 L

TOLUEEN- EN 
METHYLEENCHLORIDE VRIJ

TOLUEEN- EN 
METHYLEENCHLORIDE VRIJ

max. 10 min. 110 kg/cm2 max. 25 min. 105 kg/cm215 min. 110 kg/cm2

250 gr • 750 gr • 2,5 kg 
5 kg • 10 kg • 25 kg

5 kg • 10 kg • 25 kg 5 kg • 10 kg • 25 kg

LEGENDA ICONEN Op te brengen met lijmroller

Deze houtlijmen zijn geschikt voor het verlijmen van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- en hardkunststof plaat (Duropal, Print HPL, Formica, Resopal e.d.), 
spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard en alle overige houtachtige materialen. Voorwaarde bij verlijmen is dat tenminste één van beide oppervlakken poreus is. 

CYCLOHEXAANVRIJ



ca. 10 min. -30°C tot +80° C

K1061 PSA ELASTISCHE CONTACTLIJM
Een contactlijm met snelle hechting zodat klemmen 
overbodig wordt. De lijm heeft een hoge aanvangshechting 
en de eindsterkte is afhankelijk van de druk bij sluiten. De 
delen kunnen nog worden verlijmd lang nadat de lijm is 
aangebracht. De lijm is ontwikkeld voor vlakverlijm-ingen 
van o.a. isolatiematerialen, vilt, textiel, schuimrubbers etc. 

TECHNOCOL® ROLL-IT
Een licht pasteuze contactlijm. De lijm wordt toegepast 
voor zowel vlakverbindingen als voor gebogen werk. De 
meest voorkomende toepassing is het verlijmen van HPL 
op diverse ondergronden, met name MDF en spaanplaat. 

TECHNOCOL® SPRAY-IT
Een verspuitbare lijm. De lijm wordt toegepast voor 
zowel vlakverbindingen als voor gebogen werk. De 
meest voorkomende toepassing is het verlijmen 
van HPL op diverse ondergronden, met name MDF, 
spaanplaat en PU-foam.

       
       

       
      

NOVA COL® D3
Een oplosmiddelvrije, waterbestendige houtlijm voor 
toepassingen in niet geconditioneerde en vochtige ruimtes.   
Toepasbaar voor verlijmingen in o.a. badkamers en keukens.  
Deze lijm is geschikt voor constructie- en vlakverbindingen. 
De lijm droogt volledig transparant op en kan daardoor 
werktijd in de afwerking besparen.

CS 1661 HIGH TACK SPRAY
Uiterst sterke verspuitbare contactlijm (webspray) voor 
het constructief lamineren van alle plaatmaterialen. 
Door zijn extreem hoge kleefkracht is deze lijm ook zeer 
geschikt voor gebogen oppervlakken. Toepasbaar op 
vrijwel alle ondergronden.

PU HOUT & CONSTRUCTIELIJMEN

K100
Een blanke en vloeibare hout & constructielijm voor 
interieur- en exterieurtoepassingen. De PU K100 is een 
goed alternatief voor de PVAc houtlijmen wanneer de 
passing niet perfect is.

K100 SNEL
Een snelle, blanke en vloeibare hout & constructielijm voor 
interieur- en exterieurtoepassingen. De PU K100 Snel is de 
snelle uitvoering van de PU K100 en een goed alternatief 
voor de PVAc houtlijmen wanneer de passing niet perfect 
is.

oneindig 

blijvende tack

als lijmkleur is 

veranderd van 

wit naar blank
ca. 60 min.

ca,. 40 min. 
totdat de lijm 
doorzichtig wordt

ca. 60 min.
ca. 30 min. 
totdat de lijm 
doorzichtig wordt

REMOVER 16 SPRAY
Kleurloos synthetisch oplos-  en verdunningsmiddel.
Wordt gebruikt voor het verwijderen van overtollige lijm, 
lijmvlekken en –draden, voor het reinigen en ontvetten 
van oppervlakken voor het verlijmen, voor het reinigen 
van lijmborstels en -spatels, applicatiepistolen en ander 
gereedschap.

2,5 L 10 kg 10 kg 

max. 30 min. 2 tot 5 min.

22 L

TOLUEEN- EN 
METHYLEENCHLORIDE VRIJ

TOLUEEN- EN 
METHYLEENCHLORIDE VRIJ

max. 10 min. 110 kg/cm2

250 gr • 750 gr • 2,5 kg 
5 kg • 10 kg • 25 kg

ca. 30 min.  ca. 90 min. ca. 15 min.  ca. 60 min.

250gr • 750gr • 5 kg 250gr • 750gr  

Op te brengen met lijmkam Verspuitbaar Afdamptijd Open tijd Klemtijd Afschuifsterkte

500 ml

33196 33196

Deze houtlijmen zijn geschikt voor het verlijmen van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- en hardkunststof plaat (Duropal, Print HPL, Formica, Resopal e.d.), 
spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard en alle overige houtachtige materialen. Voorwaarde bij verlijmen is dat tenminste één van beide oppervlakken poreus is. 

CYCLOHEXAANVRIJ WATERGEDRAGEN WATERGEDRAGEN WATERGEDRAGEN
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HÈT MERK VOOR ÈCHT VAKWERK

Frencken is al sinds 1901 partner en specialist op het 
gebied van lijmen, vullen, sealen en afwerken van hout- 
en plaatmateriaal. We ontwikkelen de producten ‘in 
house’ en beschikken daarvoor over een goed uitgerust 
laboratorium en professioneel team van ontwikkelaars. 
Voor grote projecten worden in het laboratorium 
praktijksituaties nagebootst om het juiste product en de 
optimale verwerkingsmethode te bepalen. 

ZELF TESTEN OF VRAGEN?
Wilt u zelf testen of meer technisch advies, aarzel dan niet en laat het ons weten. 
Onze specialisten staan graag voor u klaar met deskundig advies. Tel. 0495-583500 of kijk op 
onze website www.frencken1901.nl voor uitgebreide informatie over onze producten. 

COMPLEET EN OVERZICHTELIJK ASSORTIMENT VOOR DE INTERIEURBOUW
Frencken biedt u een compleet hoogwaardig 
assortiment speciaal voor de interieurbouw. Daarmee 
heeft u voor elke vakkundige klus de beste lijm! 
Frencken staat garant voor kwaliteit en daarom zijn veel 
van deze lijmen KOMO gecertificeerd. Ons uitgebreide 
assortiment waaronder 10 verschillende houtlijmen met 
ieder specifieke specificatie, diverse Polyurethanen van 
tixothroop tot zeer vloeibaar, een uitgebreide range van 
MS-Polymeren en contactlijmen maken Frencken de 
professionele allround lijm leverancier voor iedere 

meubel- en interieurbouwer. Zo heeft Frencken een 
unieke watergedragen contactlijm (TechnoCol) in huis 
waarbij een afzuiginstallatie niet nodig is en toch volgens 
De Stichting Hout Research (SHR) een volwaardig 
alternatief is voor oplosmiddelhoudende contactlijmen. 
Sindskort in ons assortiment, 3 nieuwe contactlijmen 
in canister voor het onmiddellijk verspuiten zonder 
spuitinstallatie. U kunt bovendien met een van deze 
sprays zeer dunne hoogglans HPL platen verwerken 
zonder enige oneffenheden. 

C5
Een zeer snelle, licht bruisende 1 component 
constructie-montagelijm op basis van polyurethaan. 
Deze lijm is zowel geschikt voor interieur- als voor 
exterieurtoepassingen. Door de unieke samenstelling 
van dit product is deze lijm supersnel.
5 minuten klemmen is al voldoende!

EXPRESSE
Een supersnelle, bruisende constructielijm voor interieur- 
en exterieurtoepassingen. De lijm heeft een licht vloeiend 
karakter waardoor hij zich goed verdeeld over het te 
verlijmen oppervlak en een goed indringend vermogen 
in het materiaal heeft. Dit resulteert in een sterke lijm-
verbinding. Zowel in houtkleur als in transparante versie 
verkrijgbaar.

C30
Een watervaste, zeer licht bruisende, temperatuurs-
bestendige PU-lijm. Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten 
en plaatmaterialen. Door zijn snelle doorharding en goede 
hechting kan snel gewerkt worden. Na verlijming is de lijm 
direct afsteekbaar doordat de lijm niet nabruist. De C30 
heeft tevens een zeer goede hechting op kunststoffen zoals 
polyamides, polyesters en polyurethanen. 

CONSTRUCTIELIJMEN

MONTAGELIJMEN

UNICOL LIJMKIT
UniCol Lijmkit is een hoogwaardige lijmkit op 
basis van MS Polymeer. UniCol Lijmkit is een sterke 
montagelijm die ook uitstekend geschikt is voor het 
afkitten van naden en voegen. De lijm is verkrijgbaar 
in de kleuren wit, grijs, zwart en transparant.

ca. 5 min. Ca. 15 min.

310 ml

ca. 8 min. Ca. 30 min.

310 ml

ca. 10 min. Ca. 15 min.

750 gr

ca. 10 min.

290 ml

ca. 2 min. Ca. 5 min.

310 ml

33196 33196

SPECIALS

33276

LAKLIJM
Een oplosmiddelvrije, transparant drogende lijm 
voor het verlijmen van diverse houtsoorten op 
gelakte ondergronden, melamine, PVC en andere 
kunststoffen. Geschikt voor interieurtoepassingen.

UNICOL HIGH TACK
UniCol High Tack is een vochtuithardende, watervaste, 
elastische montagelijm voor de bouw en industrie.  
UniCol High Tack beschikt over een zeer hoge 
aanvangshechting en een snelle sterkteopbouw, zodat 
voor de meeste toepassingen klemmen of stempelen 
niet noodzakelijk is.

ca. 5 min. niet nodig

290 ml


