
 

  



 

Jüwo lijmblokken & Foxbow lijm: het systeem 

+Efficiënt +Eenvoudig +Schoon 

 

 

Tijdsbesparing en schoon werken op de werf 

De mortel wordt vervangen: geen water meer nodig, meng- en droogtijd... 

Het verlijmen van de stenen gebeurt in één beweging: eenvoudig te realiseren met 

het applicatorpistool, en nog sneller dankzij de verdeler met 2 uitgangen.  

De spuitbus van 850 ml levert een zeer goed rendement. 

 

Uitstekende hechting 

De samenstelling van de Foxbow lijm zorgt voor een perfecte hechting. 

De kleefkracht wordt bereikt in slechts 30 minuten. 

Goede hechting tijdens de applicatie: de lijmrillen die op de steen zijn gebracht, 

blijven in vorm en weerstaan de wind, voordat het bovenste blok wordt gelijmd. 

 

Gecertificeerde mechanische sterkte voor het monteren van dragende wanden 

De mechanische weerstand wordt gevalideerd door laboratoriumtests en de ATG is 

in aanvraag. 

Het debiet van de spuitbus zorgt voor voldoende lijmrillen voor een perfecte 

verlijming van de stenen. 

 

Een betrouwbaar systeem 

Alle testen zijn uitgevoerd in het laboratorium en  

de ATG met Juwö lijmblokken is in aanvraag. 

 

 

 

 

 



 

 

Op weg naar een ATG: ons streven naar kwaliteit 

 

De garanties van een ATG: 

Een Technische Goedkeuring (ATG) certificeert de geschiktheid voor gebruik van 

een bouwsysteem in het kader van de toepassing ervan. 

De certificatiecommissie, samengesteld uit erkende specialisten van de Belgische 

Unie voor bouwtechnische certificaties, geeft aldus een objectieve beoordeling van 

het voorgestelde bouwsysteem. 

Deze aanpak betreft met name innovatieve systemen die nog niet in de normen zijn 

opgenomen. 

Het bevestigt de geschiktheid voor gebruik op basis van de vastgestelde prestatie en 

geeft de installatie- of implementatievereisten aan. 

 

Onze aanpak wordt onderzocht met het BCCA en de testen die reeds werden 

uitgevoerd in het Magnel-laboratorium aan de UGent zullen opnieuw worden 

ingediend bij de externe controle van het BCCA. 

ATG geeft de garantie: 

- De compatibiliteit van Jüwo-blokken met Foxbow-lijm 

- De conformiteit van de prestaties van het systeem met de vereisten van uw project, 

met name op het gebied van weerstand en duurzaamheid 

- Van de training van installatieteams tot de implementatie van het systeem 

De technische eigenschappen, de continuïteit van de productie en de training in de 

uitvoering worden gecertificeerd en regelmatig gecontroleerd. 

 

ATG biedt u dus de garantie van onze blijvende inzet voor de kwaliteit van ons 

innovatieve systeem. 

 

 

 

 

 



Het aanbrengen van de lijm 
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4. Breng de lijmrillen aan op schone en stofvrije blokken 

     (2 horizontale rillen per steen op de wandrijen grenzend aan    

      de buitenzijde) 

 

3. Schroef het applicatorpistool vast en pas het debiet 

aan de achterkant van het pistool aan 

 

1. Verwijder de afsluiting 

2. Schud 20 keer 

20 keer 


