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Handige basiskennis om gereedschappen
veilig te gebruiken.
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Inleiding lijmen
Lijmen
Lijmen is een verbindingstechniek die een aantal belangrijke voordelen biedt in
vergelijking met de wat meer traditionele bevestigingsmethoden zoals spijkeren,
schroeven of popnagelen.
Enkele voordelen op een rij:
• Lijmen brengt een ononderbroken verbinding tot stand. Hierdoor wordt een gelijke
verdeling van krachten verkregen.
• Gelijmde constructies zijn stijf en doorgaans lichter.
• Lijmen kunnen verschillende materialen qua uitzetting en samenstelling met elkaar
verbinden.
• Een doorlopende lijmverbinding is waterdicht.
• Een doorlopende lijmverbinding helpt geluid en trillingen te dempen.
• Lijmen maken het mogelijk om ‘onzichtbare’ verbindingen te realiseren.
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Sterke en minder seterke lijmverbindingen
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Lijmverbindingen hebben echter ook nadelen:
• Veelal verzwakt de verbinding bij oplopende temperaturen.
• Werken met lijmen vergt een goede voorbereiding van ondergronden.
• Werken met lijmen vergt kennis van zaken
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Inleiding lijmen
Er zijn heel veel verschillende lijmtechnieken, waarvan we er hier de meest gebruikt
zullen benoemen. De getoonde merken zijn willekeurig gekozen, en zeggen niets over
de verkrijgbaarheid of kwaliteit.
Goed lijmen is wat anders dan “even iets in elkaar plakken”.
Voor vrijwel elke toepassing is er een speciale lijm beschikbaar. Maak dus de juiste
keuze. Veel lijmfabrikanten publiceren lijmwijzers, waarin je precies kunt zien welke
lijm je het beste kunt gebruiken voor een bepaalde toepassing.
Voor vrijwel elke lijmverbinding geldt dat je de lijmvlakken moet voorbereiden:
• stofvrij
• vetvrij
• droog
• gladde materialen indien mogelijk licht opruwen
• minimaal 15°C
• aandrukken of klemmen tijdens het drogen/uitharden

Lijmprincipes
Lijmen werken op verschillende basisprincipes:
• Oplosmiddelen (plastic)
• Latex/rubber (contactlijm)
• Bindmiddel (behangplak, houtlijm)
• Hittegevoelige lijmen (hotmelt)
• Epoxy lijmen (2-componentenlijm)
• Polyurethaan (constructielijm)
• Polymeren (Polymax, siliconenkit)
• Zelfklevende lijmen (tape)

Voorbeeld lijmwijzer
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Sommig kunststoffen zoals nylon en polyethyleen zijn vrijwel niet te lijmen, deze kun
je beter lassen. Deze kunststoffen voelen altijd een beetje vettig/wasachtig aan.
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Lijmen op oplosmiddelbasis
Er zijn lijmtechnieken waarbij de materialen een beetje opgelost worden, waardoor
ze na verdampen van het oplosmiddel een homogeen geheel vormen, dit is een soort
lassen. Deze methode wordt veel bij thermoplastische kunststoffen toegepast.
Modelbouwlijm voor polystyreen bouwpakketten bevat MEK (Methylethylketon).
MEK wordt ook gebruikt als reinigingsvloeistof. MEK is ongezond bij inademing en
brandbaar. Dit zit ook in lijm voor hard-PVC zoals regenpijpen en afvoerbuizen. MEK
lost de kunststof een beetje op en zorgt voor een onlosmakelijke verbinding. Soms
is de lijm dun-vloeibaar, maar tegenwoordig wordt de lijm een beetje gel-achtig
gemaakt, waardoor je minder morst en kleine kiertjes gevuld worden.
Plexiglas (acryl) lijm je het beste aan elkaar met Acryfix; andere lijmen die hard
worden, laten vrijwel altijd los na een tijdje.
Voor het lijmen/lassen van ABS kun je aceton gebruiken.
Voor een goede lijmverbinding moeten de lijmvlakken schoon, droog, vet- en stofvrij
zijn. Voor het beste resultaat even heel licht opschuren. Beide zijden dun insmeren,
een paar seconden wachten, en in één keer goed op elkaar bevestigen. Je hebt maar
een paar seconden tijd om te corrigeren. Het is verstandig eerst droog te passen en
een markeringsstreepje te zetten, hoe de delen op elkaar moeten.
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Het lijmen van zacht-PVC, zoals PVC-folie (opblaas flamingo) gebeurt op dezelfde
wijze, met lijm voor zacht PVC.
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Lijmen op rubberbasis
Lijmen op rubberbasis zijn de bekende contactlijmen zoals Bisonkit maar ook de 3M
Spraymount*. Dit type lijm bestaat uit een synthetisch rubber en een oplosmiddel.
Door de rubber blijft deze lijm, ook na jaren nog elastisch en taai.
Contactlijm wordt gebruikt voor het verlijmen van grote vlakke zoals houtfineer of
kunststof bekledingsplaten.
De lijm wordt met een fijne lijmspatel (lijmkam) of kwast aangebracht op beide zijden.
Wachten tot alle oplosmiddel verdampt is, de lijm voelt dan droog aan. Dit duurt 10
tot 20 minuten. Daarna leg je de te lijmen vlakken in één keer goed op elkaar. Stevig
aandrukken, met bijvoorbeeld een houten plankje en (rubber)hamer. Dit laat de eerste
jaren niet meer los!
Als je iets dat gelijmd is met contactlijm toch nog los wilt maken, kan het helpen het
oppervlak te verwarmen met een föhn.
In de (meubel)industrie worden contactlijmen meestal gespoten met een spuitpistool.
Hierdoor ontstaat een mooie dunne gelijkmatige laag, en is er snel te werken.
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Doordat je met grotere oppervlakken werkt, komen er relatief veel oplosmiddelen vrij.
Werk liefst buiten of in een goed geventileerde ruimte.

* Let op met spuitlijmen:
• spuitnevel komt overal
• extreem brandbaar
• veel oplosmiddelen in de lucht
• ongezond bij inademen
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Dipersielijmen
Deze groep lijmen bestaan uit emulsie/pasta op waterbasis. Bij deze lijmen is het
hechtend materiaal als microscopische deeltjes aanwezig in water. Na aanbrengen
verdampt het water en blijven de hechtende deeltjes als een dunne laag achter.
Bekende voorbeelden zijn behangplaksel, knutsellijm voor kinderen, plakstift en witte
houtlijm.
Het bindmiddel bestaat bij behangplaksel uit zetmeel of methylcellulose. Deze lijm
kun je gebruiken om vellen papier op een ondergrond te plakken. Als je papier lijmt
met een lijm op waterbasis, zal dit papier in de looprichting uitzetten, en dus wat
langer worden. Als je het papier insmeert, laat je het een paar minuten liggen, en
plakt het dan pas op. Begin aan één kant en strijk het met een schone doek langzaam
vlak. Als het water verdampt, zal het papier strak trekken. Dit kan zo sterk zijn, dat de
ondergrond krom trekt. Het daarom aan te raden ook de achterkant te beplakken.
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Voor klein papierwerk gebruik je een plakstift of witte knutsellijm. Ook hier rekening
houden met inwerking van het water op het papier in verband met bobbelen en
strak trekken. Let ook op als je een print uit een inkjetprinter op gewoon papier gaat
opplakken: het water lost de inkt op. Gebruik hier liever spuitlijm.
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Dipersielijmen
Witte houtlijm PVAc
Witte houtlijm heeft PVAc (PolyVinylAcetaat) als bindmiddel. De lijm is wit, maar
droogt transparant op als je bij de juiste temperatuur lijmt (>10°C). Deze lijm gebruik
je natuurlijk voor het lijmen van hout, maar ook massief karton laat zich goed lijmen.
Breng wat lijm aan, even tegen elkaar drukken, los halen, en dan goed tegen elkaar
drukken en vastklemmen met lijmklemmen. Het teveel aan lijm kun je met een
vochtige doek wegnemen.
Bij deze lijm moet het water kunnen verdampen om hechting tot stand te brengen.
Dat is niet mogelijk bij het lijmen van niet poreuze materialen; dus plastic lijmen zal
geen goed resultaat geven.
Houtlijm is er in verschillende categorieën, ingedeeld naar sterkte en bestendigheid
tegen vocht. Voor het meeste werk in de Mekano voldoet D1 of D2.
Witte houtlijm kun je voor meer gebruiken, dan enkel om te lijmen.
• je kunt er stoffen en dun papier mee verstevigen
• boeken repareren
• kleine mal maken
• als primer op de zijkanten van MDF
• kunststof coating

D1 houtlijm wordt gebruikt voor binnen toepassingen. De
temp. mag hierbij een enkele keer hoger zijn dan 50 °C en
de hout- vochtigheid niet hoger dan 15%. Het nadeel van
deze lijm is dat hij makkelijk loslaat bij blootstelling aan
vocht. Het is daarom af te raden deze lijm voor producten
gebruiken die tegen vocht moeten kunnen.
D2 houtlijm wordt gebruikt voor binnen toepassingen
waarbij kortstondige condensatie en relatieve hoge luchtvochtigheid slechts een enkele keer plaatsvinden. Deze
lijm laat los bij langdurige blootstelling aan vocht. Om die
reden is het niet aan te raden voor badkamer of buiten
toepassingen.
D3 houtlijm wordt gebruikt voor zowel binnen als buiten
toepassingen. Deze houtlijm is beperkt geschikt tegen
weersinvloeden en kan slechts kortstondige met vocht in
aanraking komen. De lijm laat niet zomaar los bij blootstelling aan vocht. Om die reden is deze lijm geschikt voor
toepassing in badkamers en kajuiten van boten.
D4 houtlijm wordt gebruikt voor zowel binnen als buiten
toepassingen waarbij vaak en veel condensatie optreedt.
Daarnaast verdraagt dit type lijm blootstelling aan weersinvloeden. Deze lijm is uitermate geschikt voor toepassingen
als buiten meubilair en houten bootconstructies.
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Reparatie luidsprekerconus met PVAc
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Hittegevoelige lijmen
Je kunt ook materialen verbinden met gesmolten plastic, dit doe je met een
lijmpistool.
Een lijmpistool is een pistoolvormig gereedschap, waarin je een lijmstick steekt. In
de kop van het apparaat zit een verwarmingselement dat de lijmstick laat smelten
(190°C). Als je de lijmstick in het apparaat duwt, met je duim of de aanwezige
trekker, zal er gesmolten lijm uit de nozzle komen. Een lijmpistool heeft een
opwarmtijd van enkel minuten. Wacht tot de lijm makkelijk uit de nozzle komt,
anders is hij niet heet genoeg en krijg je een slechte verbinding.
Er zijn verschillend sticks, voor verschillende materialen. Een lijmpistool is geschikt
voor vele materialen, maar let op met plastic folies, deze zullen smelten door de hitte
van de lijm.
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Een lijmpistool is vooral geschikt voor het lijmen van hoeknaden, vastzetten van
draden. Je kunt er lastig echt netjes mee werken, maar als je van binnenuit werkt,
is de lijm aan de buitenzijde niet zichtbaar.
In de Mekano vind je een aantal professionele lijmpistolen waar speciale lijmsticks
gaan met een ribbelpatroon. In de kleine, eenvoudige lijmpistooltjes gaan gladde
sticks van 7 of 11mm dik.
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Breng een beetje lijm aan en druk de materialen direct tegen elkaar.
Plaats je lijmpistool altijd in de houder!

Lijmen vanuit de binnenzijde
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Epoxy lijmen
Dubbele tube 2-componenten lijm

Voor het lijmen van harde, gladde materialen zoals metalen en glas heb je speciale
lijmen nodig.
Dit zijn vaak twee-componenten lijmen. Dit zijn kunstharsen, die uitharden door
er een harder aan toe te voegen. Meestal zitten deze lijmen in een soort dubbel
injectiespuiten, zodat je precies de juiste verhouding kunsthars en harder doseert.
De lijm moet je goed mengen en dan snel verwerken, dus maak niet teveel aan.
Je hebt maar enkele minuten om de aangemaakte lijm te verwerken.
Kneedbare lijm

Zorg dat de lijmvlakken goed schoon en vetvrij zijn. Spuit wat lijm op een stukje karton
en meng het direct met een spateltje of een lucifer. Aanbrengen op één lijmvlak en
zorgvuldig positioneren. Het beste kun je dan beide delen op hun plaats houden met
een klemmetje, een elastiekje of een stukje tape. Na een kwartiertje is de lijm meestal
uitgehard. Bij hogere temperaturen hard de lijm sneller uit en ontstaat een stevigere
lijmverbinding.
Epoxy lijmverbindingen zijn over algemeen heel sterk, maar als je harde, heel gladde
materialen lijmt, kun je deze vaak loskrijgen, door een kort tikje in de afschuifrichting.
Werk netjes: de epoxy, zonder harder blijft kleverig aan je vingers, en is lastig te
verwijderen.

Voor professionele toepassingen, zijn er grotere
spuiten, met zelfmengende spuitmondjes

07/09/20

Er bestaan speciale varianten voor glas, autospiegels, metaal en zelfs kneedbare.
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Secondelijm
Een andere lijmsoort die bijzonder geschikt is voor harde, gladde materialen is
secondelijm of SuperGlue. Dit zijn populaire benamingen voor cyanoacrylaatlijm.
Meestal is de lijm dunvloeibaar, maar er bestaan ook gel-achtig dikke varianten. Er is
ook een variant die een beetje flexibel blijft.
De lijmverbinding komt tot stand doordat vocht op het substraat (contactoppervlak)
het polymerisatieproces op gang brengt. Omdat op de huid vocht aanwezig is, zal dit
bij contact met de lijmvloeistof eveneens reageren. Het wordt daarom aangeraden
om huidcontact te vermijden. Voor je het weet lijm je je vingers aan elkaar!!
De lijm wordt meestal toegepast op gladde oppervlakken. Bij poreuze materialen
wordt de lijm geabsorbeerd door het materiaal. De te lijmen delen moeten goed op
elkaar aansluiten, omdat deze lijm geen vullende eigenschappen heeft.
Secondelijm wordt aan consumenten vaak in kleine tubetjes van circa 2 milliliter
geleverd. Voor grootverbruikers, bijvoorbeeld een schoenmakerij, zijn ook flacons van
20 en 50 ml leverbaar.
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Als je gaat lijmen, houd je de te lijmen delen op de juiste plaats, en laat je een
druppeltje lijm in de naad vloeien. De lijm is zo vloeibaar, dat de lijm door capillaire
werking in de naad trekt. Fixeren met bijvoorbeeld een stukje schilderstape.

Een speciale toepassing van secondelijm
bestaat uit een combinatie van baking soda of
zuiveringszout met secondelijm.
Deze combinatie geeft een sterk vullende
vebinding, letterlijk in een seconde.
De lijm reageert op de baking soda, en heeft
een harde kunststof als eindresultaat. Deze
laat zich schuren, boren, schilderen. Dus ook te
bebruiken om gaatjes te vullen, of afgebroken
stukjes kunststof te vervangen.
Breng wat secondelijm aan en strooi daar direct
wat baking soda op. Om een gaatje te vullen,
doe eerst wat baking soda in het gaatje, en
druppel daar secondelijm op. Zonodig herhalen
totdat het gaatje helmaal gevuld is.
Eventueel glad schuren.
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Hobbylijmen
In deze categorie vallen de meeste transparante lijmen met of zonder oplosmiddelen.
De veelgebruikte UHU-hart, Velpon, Collall zijn hier voorbeelden van. Deze lijmen
werken tweeledig; bij kunststoffen lossen de oplosmiddelen de kunststof en beetje
op, waardoor een sterke verbinding ontstaat. Daarnaast vormt het opgeloste
bindmiddel in de lijm een soort plastic-laagje dat de lijmverbinding hecht.
Deze lijmen zitten in tubes of knijpflacons.
Je brengt de lijm dun op één zijde aan, drukt de te lijmen oppervlakken even los tegen
elkaar, weer loshalen en na een paar seconden weer definitief tegen elkaar drukken
en fixeren met klemmetjes, elastiekjes, tape, spelden of een gewichtje. Deze methode
wordt wel vast-los-vast genoemd.

Vliegtuigmodelbouw, met UHU-hart.
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UHU-hart droogt bij kamertemperatuur heel snel, maar bij lage temperaturen heel
langzaam. De lijm is bedoeld voor modelbouw in hout, voornamelijk voor balsahout
en dunne vliegtuigtriplex. Op poreuze oppervlakken beide zijden eerst dun insmeren,
laten drogen en vervolgens nog eens insmeren en vastlijmen. Voor sommige
toepassingen wordt de lijm te hard, waardoor de verbinding kan breken.
Velpon en Collall blijven een beetje flexibel. Deze lijmen zijn bijzonder geschikt voor
het lijmen van karton, papier en kleine houten onderdelen.
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Constructielijmen
Gewone witte houtlijm is, als hij goed gebruikt wordt, sterker dan het hout dat je lijmt.
Als het nóg sterker moet, en tegen veel vocht moet kunnen gebruik je constructielijm.
Constructielijm is er in verschillende varianten. Er is een 2-componenten versie, die je
moet mengen voor gebruik, maar tegenwoordig is de lijm ook als 1-component in een
flacon of koker verkrijgbaar.
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Constructielijm is een polyurethaan (PU), die door chemische reactie uithardt
door het vocht in de lucht en het hout. PU heeft de eigenschap dat het in meer of
mindere mate schuimt als er vocht/water bij komt, denk aan PU-schuim, vandaar dat
het ook wel schuimlijm of bruislijm wordt genoemd. Door deze eigenschap heeft
PU-constructielijm hele goede vullende eigenschappen; dat wil zeggen dat als de
lijmvlakken niet helemaal goed aansluiten, je toch een sterke verbinding kunt maken.
Door de schuimende werking moet je gelijmde verbindingen tijdens het uitharden
goed fixeren met voldoende lijmklemmen, anders worden de delen uit elkaar gedrukt.
Constructielijm kun bijvoorbeeld gebruiken voor deuren, kozijnen, gevelbetimmering,
botenbouw e.d. Ook geschikt voor verlijmingen van sandwichpanelen uit P.U.
hardschuim met triplex of HPL, hout op rubber, beton, metalen en diverse
kunststoffen.
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Polymeren
Een vrij nieuwe categorie lijmen zijn de polymeren zoals Polymax, Tec7.
Voor het lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle (bouw)materialen op vrijwel
alle ondergronden (zowel gladde, poreuze als niet-poreuze ondergronden).
De verbinding blijft elastisch, en wordt dus niet volledig hard. Deze lijmen bevatten
geen oplosmiddelen, en zijn dus goed te gebruiken voor PS-schuim en andere
kunststoffen.
Lijmen: o.a. glas, steen, natuursteen, beton, pleisterwerk, vele kunststoffen, hout,
spaanplaat, trespa, ijzer, aluminium, zink, staal, RVS en andere metalen, keramische
tegels, kurk en spiegels.
Monteren: o.a. plinten, schroten, lattenwerk, vensterbanken, drempels, boeiboorden,
plaatmateriaal, isolatiemateriaal, gipsplaten, polystyreenornamenten en sierlijsten.
Afdichten: o.a. plinten, (kunststof) kozijnen, traptreden, vensterbanken, drempels en
gipsplaten. Tevens geschikt voor het afdichten van scheuren in wanden en plafonds.
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Deze lijmen worden verkocht in kokers, maar ook verkrijgbaar in tube of flacon.
Meestal transparant, ook in zwart en wit.
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Zelfklevende producten
Naast alle lijmen die je spuit, smeert of spatelt, zijn er ook nog droge lijmsoorten. Dit
zijn de zelfklevende producten in de vorm van tape, sticker, folies en pads.
1

2

3

Lijm op latex/rubberbasis is - enkelzijdig of dubbelzijdig - aangebracht op een drager.
Deze drager kan bestaan uit kunststoffolie, papier, textiel, non-woven, aluminium,
schuim, enz. De lijm kan permanent hechtend zijn, maar ook verwijderbaar.
Voorbeelden:
1. plakband, transparante plastic folie met enkelzijdige lijmlaag
2. schilderstape, papieren drager met niet permanente lijm
3. dubbelzijdige schuimtape, schuim met dubbelzijdige, permanente lijmlaag
4. tapijttape, textiel drager met sterkklevende , permanente, dubbelzijdige lijmlaag
5. isolatieband, rekbare PVC drager met enkelzijdige lijmlaag
6. dubbelzijdige plakfilm, dubbelzijdige kleeflaag met of zonder non-woven drager
7. powerstrips, dubbelzijdig klevende rubberstrips
8. papiertape, gegomd papier dat je nat moet maken om te kleven
9. aluminiumtape, drager van puur aluminium, met zeer sterk hechtende kleeflaag
10. duc(t)tape, waterdichte textiel drager, met sterk klevend lijmlaag
11. gaffertape/ Rock&Rolltape, textiel drager met veilig te verwijderen kleeflaag.
Laat geen resten achter

4

5

7

9
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Klemmen en fixeren
Vrijwel alles dat je wilt lijmen, moet je fixeren tijdens het drogen of uitharden van
de lijm. Dit geldt niet voor contactlijmen zoals Bisonkit, deze moet je enkel stevig
aankloppen met een hamer en een houten blok te bescherming.
Het is de bedoeling dat de gelijmde delen precies zo blijven zitten als je zou willen.
Zorg dat tijdens het klemmen de onderdelen niet verschuiven door wegglijden op de
lijmlaag.
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Je kunt dit op verschillende manieren bereiken.
• Bij lichte constructies met kleine onderdelen kun je gebruik maken van
schilderstape om de onderdelen op hun plaats te houden. Je kunt ook elastieken/
rekkers gebruiken voor kleine werkstukken
• Als kleine gaatjes geen probleem zijn kun je de delen fixeren met spelden of kleine
nageltjes, dit wordt vaak gedaan bij modelbouw in hout
• Voor iets grote objecten zijn er kleine kunststof lijmklemmetjes met elastieken of
veren, maar ook een wasknijper of papierklem is heel geschikt
• Voor vlakke verbindingen zijn er kunststof klemmen die je met één hand bedient
• Als je nog wat groter gaat zijn er de bekende sergeants of serre joints, de
ouderwetse - maar nog steeds actuele - stalen klemmen. Vele maten aanwezig
• Bij de lange Stanley lijmklemmen kun je de bekken ook omdraaien zodat deze klem
naar buiten klemt i.p.v. naar binnen
• Als je een tafelblad moet lijmen gebruik je de speciale klemmen van Bessey, liefst in
combinatie met deuvels of ‘Lamello ‘biscuits’, vraag de medewerker
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Klemmen en fixeren
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• Deze Lamello’s kun je ook gebruiken voor mooie stevig gelijmde hoekverbindingen
• Voor grote doosvormige lijmklussen kun je ook een spanband of touw gebruiken
• Bij houten constructies kun je natuurlijk ook schroeven, spijkeren of een luchttacker
gebruiken (niet in de Mekano beschikbaar)
• Bij het lijmen van onregelmatige vormen kun je een mal of vulstukken gebruiken
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Tips & Trics
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Hier een paar handigheidjes voor je lijmklusjes
1. Doe wat lijm in een injectiespuit, met een botte naald: ideaal voor
priegelwerkjes.
2. Als je hoekverbindingen moet lijmen, plak de delen dan eerst met schilderstape
aan elkaar.
3. Zorg dat je elastiekjes, klemmetjes en spelden klaar hebt liggen als je gaat lijmen.
4. De Mekano heeft lijmklemmen van een paar mm tot ruim een meter.
5. Leg een stukje plasticfolie op de tafel als er kans is dat je lijmwerk aan de tafel vast
komt te zitten.
6. Zorg dat je schoon werkt, was je handen tussendoor, weinig lijm is vaak al genoeg.
7. Laat de lijm in de tube niet uitdrogen, plaats de dop steeds terug.
8. Houd de tuit van de tube schoon, dan kun je beter doseren,
en de dop sluit beter af.
9. In een plastic tuitje op de tube kun je een speld of houten prikker steken om te
voorkomen dat hij verstopt raakt.
10. Soms is een eenvoudige mal heel handig om onderdelen netjes te lijmen, gebruik
bijvoorbeeld het restmateriaal uit de laser.
11. Witte houtlijm kun je met water wat verdunnen, dan kun je het met een kwast
uitsmeren.
12. Knijp bij een tube altijd vanuit het einde, en niet middenin.
13. als zachtjes op de zijkant van een lijmtube knijpt, trekt de lijm een beetje terug,
fijn tegen druipen.
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Do’s & Don’ts
Veel gemaakt fouten
knoeiboel
verstopte of uitgedroogde tube
lijm hecht niet
resultaat is scheef

•

•

•

deuken in je werkstuk
vieze vlekken
lijmpistool lekt

•

vastgekleefde vingers of oogleden met secondelijm

•

•
•
•
•

•
•
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Hoe wel

•
•
•

•
•

ben zuinig met lijm, vaak is een klein beetje al genoeg
houd de tuit schoon, en plaats de dop steeds terug
veel lijmsoorten moet je eerst een beetje laten drogen
controleer of alles nog goed staat als je gaat klemmen.
lijmwerk heeft de neiging te verschuiven als je gaat klemmen
te veel druk gezet met je lijmklem, gebruik een plankje als bescherming
gebruik weing lijm, was je handen en zorg voor schone lijmklemmen
zet een lijmpistool altijd in de houder of op een steuntje, ander loopt
gesmolten lijm terug in het pistool
pas op met secondelijm! verkleefde vingers krijg je zelf wel los,
met verkleefde oogleden of lippen ga je onmiddelijk naar een arts.
als je vooraf een handcreme gebruikt is de kans op verkleeefde vingers
klein, maar heb je wel kans op vetvlekken op je werkstuk. nitril handschoentjes kunnen natuurlijk ook helpen
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Opdracht lijmen
Nu gaan we kijken of je wat hebt opgestoken van deze workshop.
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1. Welke lijmen kun je beter niet gebruiken voor Isodur schuimplaat?
2. Bij welke lijmsoort(en) hoef je geen lijmklemmen te gebruiken?
3. Waarmee kun je witte houtlijm verdunnen, zodat je hem makkelijk uit kunt
smeren?
4. Met welke lijm kleef zomaar je vingers - of nog erger je oogleden - aan elkaar?
5. Je wilt een grote print op een deur plakken. Welke lijm gebruik je daarvoor?
6. Voor een presentatie wil je snoeren veilig op de vloer vastzetten, welke tape
gebruik je hiervoor, en waarom?
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