
 
Technisch merkblad  

AURO Behanglijm nr. 391                   
 
 

Product 

Oplosmiddelvrije, emissiearme dispersielijm, gemaakt van natuurlijke latexmelk, cellulose en natuurlijke harsen.  

 

Toepassing 

Geschikt voor zwaar behang en andere wandbekleding. Geschikt voor textielbehang, papierbehang, grof gestructureerd behang, 

vliesbehang, schuimvinyl, metaal, glasvezel en vele andere materialen. Niet geschikt voor gebruik in continu vochtige ruimtes en bij directe 

aanraking met water. Voer altijd van tevoren een proef uit om de hechting van wandbekleding op betonvezelplaten te testen. 

 

Verbruik 

Ca. 150 – 250 ml/m2. 

 

Verdunning 

Gebruiksklaar. Voor gebruik als voorstrijk verdunnen tot 50% met water.  

 

Samenstelling  

Water, minerale vulstoffen, natuurlatex, lijnolie, colofonium glycerine-ester, cellulose, melkcaseïne, zwelmiddel, potas, benzisothiazolino-

ne, natriumpyrithion. Kan eventueel allergische reacties veroorzaken. Natuurproducten zijn niet volledig geurvrij. Kijk voor de volledige 

actuele declaratie op www.auro.de  

 

Let op: 

Opslaan in goed gesloten verpakking. Koel, vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. Na gebruik randen van deksel en emmer goed 

schoonmaken voor afsluiten. Lees het Technisch merkblad en Veiligheidsblad goed door. GIS-Code D1, oplosmiddelvrije legmaterialen. 

Zorg voor voldoende huidbescherming tijdens verwerking. Productresten niet door de gootsteen spoelen. Geen gevaarlijke stoffen. 

 

 Kleur 

 Witachtig in vloeibare staat; transparant, licht gelig na droging. 

  

 Droogtijd bij normklimaat (20 °C /50% rel. vochtigheid) 

- Open tijd: max. 20 minuten. 

- Overschilderbaar: na 48 uur. 

- Eindsterkte: bereikt na 72 uur. 

- Droogtijd kan variëren afhankelijk van ondergrond en soort wandbekleding.  

 

Gereedschapsreiniging 

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water, indien nodig met toevoeging van  AURO Vloeibare zeep nr. 411*.  

 

Opslag 

Opslaan in goed gesloten verpakking. Koel, vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. Na gebruik randen van deksel en emmer goed 

schoonmaken voor afsluiten. 

 

Opslagstabiliteit: 12 maanden. 

 

Verpakkingsmateriaal: Polyethyleen (PE). 

 

Afval 

Gedroogde productresten kunnen als bouw- of huishoudelijk afval worden afgevoerd. Uitsluitend lege, droge, schone verpakkingen 

recyclen. Vloeibare resten: EAK-Code 080416. 
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Technische aanbeveling voor verwerking 
AURO Behanglijm nr. 391   
 

Ondergrondvereisten & -voorbereiding 

Het oppervlak moet egaal, vast, droog, hechtend en absorberend, schoon en neutraal, vrij van scheuren en gaten, vrij van 

vuil en vet zijn. Oude behanglagen en lijmresten volledig verwijderen, het oppervlak schoon en vlak maken en indien nodig 

voorstrijken. 

Op niet-absorberende ondergronden of vochtgevoelige ondergronden minimaal 2 mm geschikt pleisterwerk aanbrengen. 

Sterk zuigende oppervlakken of oppervlakken van gipsstuc voorstrijken met tot 50% met water verdunde AURO Behanglijm 

nr. 391.  

Bij twijfel, altijd een test opzetten.  

Als alternatief kan een ondergrond van gipsstuc voorbehandeld worden met AURO Muurgrondlaag nr. 301*.  

 

Verwerking 

Normen en aanbevelingen van de verschillende behangfabrikanten moeten in acht worden genomen.  

Mocht de lijm een huid hebben gevormd, verwijder deze dan voorzichtig en roer het product goed door.  

Breng met een roller een egale, niet te dikke laag aan, zo breed als een behangbaan.  

Breng de wandbekleding op het natte plaksel aan en druk aan met een behangrol, voordat de volgende strook wandbekle-

ding naadloos wordt verlijmd.  

De verwerkingstijd is max. 20 minuten, de eindsterkte is bereikt na ong. 72 uur.  

Ventileer de ruimte goed tijdens de droging.  

Verwijder lijmresten wanneer deze nog nat zijn, was gereedschap met water en indien nodig met toevoeging van AURO 

Vloeibare zeep nr. 411*.  

Verwerkingstemperatuur: minimaal 15 °C, ideaal is 18-25 °C. Rel. luchtvochtigheid 50-65%.  

 

Belangrijk: 

- De ruimte moet droog en op temperatuur zijn. Wandbekledingsmaterialen en gereedschappen moeten een 

minimumtemperatuur van 15°C hebben. 

- Ideale verwerkingstemperatuur: 18-22 °C, 45-55% rel. luchtvochtigheid. Deze waarden moeten gelijk blijven tot de 

eindsterkte is bereikt. Luchtvochtigheid mag niet boven 65% uitkomen. 

- Aanbevelingen en richtlijnen van de fabrikanten van wandbekleding moeten in acht worden genomen.   

- Tijdens verwerking direct zonlicht, vocht en vuil vermijden. 

- Eventueel vel op de lijm voorzichtig verwijderen niet door de lijm roeren. Goed doorroeren voor gebruik. 

- Variaties in productconsistentie en de typische geur zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke grondstoffen, 

maar doen geen afbreuk aan de geschiktheid van het product. Een test uitvoeren wordt aanbevolen. 

- Zie de volledige declaraties, de grondstoffengids en veel meer productinformatie op www.auro.de onder Service > 

Downloads. 

 

* Lees betreffende Technische info. 
 

 

 
 
 

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwer-
ker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij alle schilderwerk en de voorbereiding 
daartoe geldt de huidige stand der techniek als referentie. Door gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie - rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave 
verliest dit TIB zijn geldigheid. Status: 02.2022 
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