
 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

 
 

Product naam : 

 

 

MAX PRO 61 Con-Fix Pro 

 

 

Productomschrijving : 

 

 

MAX PRO 61 Con-Fix Pro is een snelle montagelijm op basis van  

polyurethaan met groot vullend vermogen. 
 

 

Toepassingen: 

 

 

voor het verlijmen van : 

 de meeste houtsoorten, massieve en niet-massieve, vezelspaander- 

en multiplexplaten, MDF- en kunststofplaten in ramen, deuren, 

trappen, parket en verandabouw, voor interieur- en 

keukeninrichtingen. 

 

voor montage van : 

 gipskartonplaten en bouwplaten, oa. volkern-, betonplex-, 

Rockpanel®- en gevelbekledingsplaten 

 vele metalen en kunststoffen (uitgezonderd PVC, PE, PP, PA) 

 alle isolatiematerialen, incl. rotswol,glaswol, harde schuimplaten en 

piepschuim 
 

 

Eigenschappen : 

 

 

 voor binnen- en buitengebruik 

 uitgeharde lijm is weersbestendig (EN 204 D4) 

 kan bewerkt worden : schuren, schilderen, vernissen en beitsen 
 

 

Technische informatie : 
 

 
MAX PRO 61 Con-Fix Pro  

  

Karakter 

Geur 

Consistentie 

Soortelijke gewicht bij 20°C 

Verwerkingstemperatuur 

Open tijd 

Temperatuursbestendigheid  

Handvast - manipuleerbaar 

Uitharding  

Perstijd 

Persdruk 

Krimp 

Treksterkte 

Houdbaarheid en opslag 

 

 

Kleur  

 

polyurethaan 

reukloos 

pasteus 

ca. 1,53 g/cm³ 

van +5°C tot + 40°C 

5 tot 10 minuten (bij 23°C/50% RV) 

van -35°C tot +110°C 

+/- 20,tot 30 min. (bij 23°C/50% RV) 

+/- 4 uur (bij 23°C/50% RV) 

+/- 45 min (bij 23°C/50% RV) 

4-6 kg/cm² 

Nihil 

100N/cm² 

min 12 maanden na productiedatum in 

ongeopende en originele verpakking vorstvrij en 

droog bewaard tussen 5°C en 30°C 

beige 

 



 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

 
 

Verpakking : 

 

 

Kokers: 

 

 

310 ml 

 

Omdozen: 

 

 

20 kokers per doos 

 

Verwerking : 

 

 

Metaal en kunststof dienen ontvet te worden met MAX PRO 51 Power-

Clean Spray. 

De oppervlakken moeten stof- en vetvrij zijn. 

Niet-doorlaatbare materialen licht bevochtigen. 

De lijm eenzijdig aanbrengen. 

Bij grote oppervlakken de lijm in rillen aanbrengen en desnoods met 

een lijmkam uitstrijken. 

Werkstukken samenvoegen  binnen de open tijd, samendrukken en 

tijdelijk (verticale delen) steunen. 

De werkstukken steeds klemmen. 

Verwerkingstemperatuur : tussen +5°C en +40°C. 

Ondergrondtemperatuur : tussen +5°C en +40°C. 

 

 

Reiniging : 

 

 Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met MAX PRO 51 

Power-Clean Spray of MAX PRO 53 Ultra-Cleaning Tissues. 

 Niet-uitgeharde lijmresten verwijderen met MAX PRO 51 Power-

Clean Spray. 

 Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd. 

 

 

Veiligheid en transport : 
 

 

Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar. 

 

 

 

Garantie : 

 

 

 

D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de 

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De 

aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in 

onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper 

aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 

 

 

Aansprakelijkheid  : 

 

 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is 

van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in.  

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen 

vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. 

 
 

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate of poreuze ondergronden steeds vooraf testen. 


