
6311273/01

www.griffon.nl

VOOR EXTREEM STERKE 
HOUTVERBINDINGEN

www.griffon.nl Griffon. Verbonden met vakwerk.

 Extreem sterk

 D4 watervast

 Direct afmesbaar

WERELDPRIMEUR

VOOR EXTREEM STERKE 
HOUTVERBINDINGEN

NIEUW



WOOD MAX (HOUT)CONSTRUCTIELIJMEN

•  EXTREEM STERK (TOT 110 KG/CM2)
•  OOK BIJ RUIME PASSING

•  WATERVAST CONFORM 
NEN - EN 204: D4

•  KOMO-CERTIFICAAT O.B.V. BRL 2339

•  VULLEND TOT 4 MM
• DIRECT AFMESBAAR
• NIET BRUISEND

Griffon introduceert dé nieuwe generatie (hout)
constructie lijmen: Wood Max Power en Wood Max 
Express Power. Twee extreem sterke, watervaste en 
vullende (hout)constructielijmen op basis van 
SMP-Polymer.

BREED TOEPASBAAR
Wood Max is uitermate geschikt voor het (vlak)
verlijmen van alle soorten geschaafd en ongeschaafd 
hout onder ling en het verlijmen van hout in combinatie 
met andere bouw materialen zoals gips, (natuur)steen, 
(gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunst stoffen. 
De vullende lijm is zowel binnen als buiten toepasbaar 
en voor verbindingen met een passing tot wel 4 mm.

GEMAKKELIJK VERWERKBAAR
Wood Max is tixotroop en heeft een goed 
stand  vermogen en is daardoor zowel 
horizontaal als verticaal toepasbaar. 
De polyurethaan- en oplos middelvrije 
lijm is gemakkelijk uit te smeren met een 
lijmkam of een kwast. De Wood Max 
Power heeft een open tijd van 30 minuten 
en de Wood Max Express Power heeft een open 
tijd van 5 minuten. Klemmen is niet noodzakelijk en 
Wood Max is direct afmesbaar doordat de lijm niet 
(na)bruist. Hard nekkige, zwarte lijmvlekken op de 
handen behoren ook tot het verleden. Het eind -
resultaat is schuurbaar en perfect overschilderbaar.

STERK & BESTENDIG
Met een afschuifsterkte van 110 kg/cm2 is Wood 
Max enorm sterk, ook bij ruime passing. Verder zijn 
deze constructielijmen watervast (D4), temperatuur-, 
weer-, UV-, schok- en trillings bestendig. Daarnaast is 
de Wood Max Express Power extreem snel, een 
verbinding is al na 30 minuten handvast!

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN WOOD MAX POWER EXPRESS POWER 30 MIN.
Waterbestendigheid Zeer goed Zeer goed
Temperatuurbestendigheid Van -40°C tot +120°C Van -40°C tot +120°C
UV-bestendigheid Zeer goed Zeer goed
Overschilderbaarheid Goed Goed
Vullend vermogen Zeer goed Zeer goed

DROOGTIJDEN*
Handvasttijd (ca. 10 kg/cm2) Ca. 6 uur Ca. 30 min.
Doorhardingssnelheid Ca. 1 mm/24 uur Ca. 1 mm/24 uur
Eindsterkte (ca. 110 kg/cm2) Na ca. 24 uur Na ca. 8 uur

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof SMP-Polymer SMP-Polymer
Kleur Houtkleur (beige) Houtkleur (beige)
Viscositeit Tixotroop Tixotroop
Vastestofgehalte Ca. 100 % Ca. 100 %
Dichtheid Ca. 1,37 g/cm³ Ca. 1,37 g/cm³
Afschuifsterkte Ca. 110 kg/cm2 Ca. 110 kg/cm2

Vlampunt K3 (>55°C) K3 (>55°C)
Hardheid (Shore A) Ca. 95 Ca. 95

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 12 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. 
Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.
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WOOD MAX
(HOUT)CONSTRUCTIELIJMEN

NIEUW

VULLEND
NIET BRUISEND


