
proforce

 PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 zeer lage dichtheid
 zeer laag verbruik
 universeel toepasbaar
 geïntegreerd vochtscherm 
 goede lijmrillen
 geen migratie geschikte 

bestanddelen
 afschuifbestendige 

parketlijm zonder schadelijke 
wisselwerkingen met 
AKZENT parketafdichtingen/-
lakken, gietasfalt, 

 of oude ondergronden
 zeer goed uitstrijkbaar 

 GESCHIKTE ONDERGRONDEN

 geschuurd gietasfalt
 Beton C25 / 30 volgens DIN 

1045 (anti-slip oppervlak)
 Calciumsulfaat (giet)

dekvloeren
 Houten ondervloeren  

(parket, planken)
 STAUF parket- 

egaliseermiddelen
 Spaanplaat (P4 tot P7)
 OSB-plaat  

(OSB/2 tot OSB/4)
 Cementdekvloeren
 Cementdekvloeren met 
 verhoogd restvocht

NEEMT U  
CONTACT OP

+492739301-0
 info@stauf.de 
 www.stauf.de

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

TECHNISCHE 
INFORMATIE

 KLEUR

 melkachtig transparant
 
 VERBRUIK PER M²

 ca. 550–1.600 g

 INLEGTIJD

 ca. 30 min. bij 20 °C

 BELASTBAARHEID

  na 12-24 uur

 HOUDBAARHEID

  9 maanden

 VERPAKKINGSGROOTTE

  11 kg gerecyclede  
plastic emmer

 
 EMICODE

  EC 1PLUS

 GISCODE

  RS 10 oplosmiddelvrij

SPU 510
Meer bereik

met minder gewicht

22
07



DUURZAME
VERPAKKING
CO2-GEREDUCEERD Voor de nieuwe ProForce-serie 

worden uitsluitend emmers van 100 % gerecycled plas-

tic gebruikt. Dit bespaart per emmer 36 % CO2. Dankzij 

het plastic handvat kan de emmer na gebruik voor 100 

% worden gerecycled en terug in de kringloop worden 

gebracht.

LAAG  
GEWICHT
LICHT Een emmer STAUF SPU 510 weegt slechts 

11 kg. De lijm zonder vulstof is aanzienlijk lichter dan 

vergelijkbare producten en ook veel efficiënter wat het 

verbruik betreft. Het lagere verbruik ongeveer 40 % 

bespaart in vergelijking met traditionele parketlijmen 

het heeft een gunstig effect op de transportkosten de 

uitstoot en beschermt bovendien de gebruiker.

GROTER 
BEREIK
EFFICIËNT Met zijn bijzonder lage dichtheid en zeer 

laag verbruik zet STAUF SPU 510 nieuwe maatstaven 

voor parketlijmen ook zet STAUF zijn 20-jarige succes-

verhaal van silaanproducten voort.

Met STAUF SPU 510 kunnen aanzienlijk meer vierkante 

meters parket worden gelegd per kilo lijm – ca. 70 % 

meer! Het topproduct uit het assortiment silaanlijmen 

overtuigt door uitstekende technische eigenschappen 

en toepassingsmogelijkheden.

Als onderdeel van de nieuwe ProForce-productlijn is de 

SPU-parketlijm de allrounder voor alle soorten parket 

en kan hij zonder primer worden gebruikt op alle voor 

parket geschikte ondergronden. Het houdt ook bijzon-

der grote plankformaten (10:1 of breder) op zijn plek. 

Directe verlijming op cementdekvloeren met maximaal 

4 CM-% als vochtremmende laag is ook mogelijk.

*Verbruik met STAUF lijmkam 4: 0,75 kg/m2 
en bij XYZ-verbruik met STAUF lijmkam 4: 1,3 kg/m2

oplosmiddelvrij – 
GISCODE RS 10

zeer lage emissie

geen migratie  
geschikte bestanddelen

isocyanaatvrij – bijzonder 
gebruiksvriendelijk

11 KG
SPU 510 SPU 510

14,6 qm2 8,46 qm2

ca. 70 % verder!* Meer ProForce-producten

36 % CO2-besparing

nieuw recyclebaar  
plastic handvat

Emmer van 
gerecycled materiaal

XYZ


