
Productinformatieblad
Een kwaliteitsproduct van 

Drywood Coatings B.V.

T: +31 (0)53 433 4422

F: +31 (0)53 430 6832

www.drywood.nl

Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel

Uniek verlijmend en afdichtend product

Toepassing

KOMO BRL 0819 (20935) Zie www.drywood.nl voor de toepassing van dit product in een totaal verfsysteem.

Algemeen

Kenmerken

Kleuren en 

verpakkingen

Soortelijk gewicht 1.20 - 1.25 kg/l (afhankelijk van de kleur)

Vastestof gehalte ca. 95 Vol% (afhankelijk van de kleur)

Rendement ca. 200 ml/m2 bij 0,2 mm

Algemeen

Milieu

Reinigen

Afval

VEILIGHEIDSINFORMATIE

PIB nr. 715001NL

Revisiedatum 22 februari 2012

KOMO certificaat BRL 0819 (20935)

Bevat dioctyltinbis(acetylacetonate). Kan allergische reactie veroorzaken.

Opti-Joint XP

Zie voor verwerking onder KOMO de gewaarmerkte verwerkingsvoorschriftenbehorende bij het KOMO® attest-met-

productcertificaat 20935 (zie www.skh.org). Zie voor algemene instructies zoals applicatie, verbindingen en 

overschilderbaarheid de uitgebreide productinformatiefolder.  De verwerkingsvoorschriften of de uitgebreide 

productinformatiefolder kunnen door geregistreerde gebruikers worden gedownload van www.drywood.nl 

Naast een geringe milieubelasting is het product geurarm en niet ontvlambaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

VERWERKING

Opti-Joint XP is verkrijgbaar in houtbruin en doorzichtig grijs in dozen van 25 kokers (290 ml), dozen van 10 worsten (600 ml) en 

vaten van 20 l. De vaten zijn direct te plaatsen in de Opti-Joint XP doseerunit van WSB Wagner. Verdeelspatels van 15, 30 en 40 

mm op voorraad. In originele, gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag is de houdbaarheid tenminste 12 maanden. 

Drywood Coatings B.V. streeft er naar deze productinformatie volledig en up-to-date te houden. Alle relevante gegevens van algemene aard zijn vermeld. Indien verdere 

gegevens of andere belangrijke informatie ter beschikking komen, wordt het informatieblad vernieuwd (zie datum uitgifte). Drywood Coatings B.V. behoudt zich het recht 

voor recepturen, verwerkingsvoorschriften e.d. te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Schade, cq. gevolgschade door ondeskundig gebruik kan niet worden geclaimd.

zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB)

DRYWOOD Opti-joint XP is een verlijmend product dat specifiek ontwikkeld is om houten verbindingen in geveltimmerwerk 

dicht en droog te houden zoals vereist in BRL 0801. Naast de verlijmende eigenschappen is het product ook vochtwerend op 

kopse vlakken. Het product voldoet aan de BRL 0819.  

DRYWOOD Opti-joint XP is gebaseerd op speciale polymeren en is te gebruiken als verlijmend middel voor houten 

(kozijn)verbindingen volgens BRL0819. Op deze unieke formulering is octrooi verleend (EP2055753).

Belangrijke kenmerken van DRYWOOD Opti-Joint XP zijn: Geschikt voor toepassing op gangbare naald- en loofhout-soorten 

alsmede chemisch of thermisch gemodificeerd hout zoals vuren, meranti, sapupira, oregon pine, iroko, sapeli mahonie en 

Accoya. DRYWOOD Opti-Joint XP is zo geformuleerd dat het product goed werkt op alle gangbare houtsoorten voor 

geveltimmerwerk. Goede hechting op diverse andere (met een primer voorbehandelde) materialen. Het product heeft naast 

verlijmende ook vochtwerende eigenschappen op kopse vlakken. Verbindingen niet voorlijmen. Door vullend karakter en geen 

krimp tijdens droging is een verbinding gesloten bij gewone en ook bij pasnaden tot 1,5 mm. Niet-bruisend. Geen lange 

perstijden of hoge persdrukken noodzakelijk. Blijvend elastisch.

Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Deze stof en de verpakking op veilige wijze via geëigende kanalen afvoeren. Locale voorschriften volgen.


