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Tackmasters Master Woodglue D3 is een houtlijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van constructie 
verbindingen, pen-gat, zwaluwstaart, drevels, veren etc. Ook geschikt voor het watervast verlijmen van 
montageverbindingen van hout. Zowel binnen als buiten toepassing, beperkt geschikt tegen weersinvloeden en 
kan slechts kortstondig in aanraking komen met vocht. Tackmasters Master Woodglue D3 is uitermate geschikt 
voor het verlijmen van de meeste houtsoorten, waaronder hard- en zachthout en exotische houtsoorten, 
multiplex, MDF, fineer, hardkunststofplaten en andere houtachtige materialen. Verwerkingstemperatuur +5 °C tot 
+40 °C. Houdbaarheid 24 maanden.    
 
BASIS 
PVAC 
 
KENMERKEN  
- Eenvoudige applicatie d.m.v. kam, roller of spuit 
- Zeer krachtig 
- Watervast (D3) 
- Milieuvriendelijk 
- Toepasbaar voor zowel constructieve verbindingen als vlakverlijmingen 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Tackmasters Master Woodglue D3 is uitermate geschikt voor het verlijmen van de meeste houtsoorten, 
waaronder hard- en zachthout en exotische houtsoorten, multiplex, MDF, fineer, hardkunststofplaten en andere 
houtachtige materialen. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING  
- Verzeker u ervan dat de ondergrond vrij is van vuil en vet. Gebruik hiervoor de juiste reinigingsmiddelen. 
- Lijm goed doorroeren. 
- Lijm gelijkmatig aanbrengen met kwast, roller, lijmkam of spuitapparatuur. 
- Lijm enkelzijdig aanbrengen, indien er sprake is van poreuze ondergrond lijm aan beide zijden aanbrengen. 
- Daarna de producten klemmen of aankloppen met geschikt gereedschap. 
- Lijmresten verwijderen met een geschikt middel. 
- Lijm kan eventueel verdund worden met 3% (water). 
 
OVERSCHILDERBAARHEID 
Tackmasters Master Woodglue D3 is overschilderbaar na volledige uitharding met dispersieverven, 
watergedragen en synthetische verfsystemen. 
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SCHOONMAKEN 
Niet uitgehard materiaal op gereedschap of ondergrond direct verwijderen met Tackmasters Seal & Bond 
remover of Cleaner. Handen kunnen worden gereinigd met Tackmasters Handywipes. Uitgehard materiaal is 
alleen mechanisch te verwijderen. 
 
VERPAKKING  
Flacon 500ml 
Flacon 750ml.  
Grotere verpakkingen op aanvraag leverbaar. 
 
KLEUR  
Wit (droogt transparant op) 
 
VEILIGHEID  
Voor het gebruik van dit product moet u zich ervan verzekeren dat het product geschikt is voor uw toepassing en 
omstandigheden. Lees daarnaast het MSDS grondig door en neem de veiligheidsvoorschriften in acht. 
Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.tackmasters.nl  
 
HOUDBAARHEID 
In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits 
bewaard op een droge plaats. Vorstbestendig tot -15°C kortstondig of tijdens transport. 
 
 

EIGENSCHAP SPECIFICATIE 
Basis PVAC 
Vaste stofgehalte 50% 
Gewicht soortelijk 1,1 g/cm3 
Klemtijd  Minimaal 90 min.  
Min. Verwerkingstemperatuur +10˚C 
Kleur oorspronkelijk Wit 
Kleur droog Transparant 
Geur Reukloos 
Vochtbestendigheid D3 
Temperatuurbestendigheid -20 tot 80 graden 
Vochtbestendigheid Volgens NEN-EN 204 D3 
Open tijd Maximaal 10 minuten 
Verbruik  Ongeveer 125-250 g/m2 
Afschuifsterkte 110 kg/cm3 

 


