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I N S P I R I N G

P R O F I L E S

INSTALLATIE-INSTRUCTIES KROONLIJSTEN (IDEM VOOR WANDLIJSTEN, PLINTEN, BYBLOS, DEUROMLIJSTINGEN)

01 ONDERGROND - PLAFOND - WAND

Stofvrij

Droog

Vetvrij

Vlakke wand
en plafond

• Gebruik DecoFix Pro voor poreuze en
DecoFix Hydro voor niet-poreuze
ondergronden
• Let extra op bij lijmen op
behangpapier!!
• Gebruik voor nieuwbouwprojecten
liefst DecoFix Hydro en DecoFix Extra
• De hechting van de verf en pleister op
de muur moet perfect zijn
• Als u twijfelt over de ondergrond,
neem dan contact op met Orac

Schuur en
reinig de
ondergrond

02 OMGEVING
10-35°C
50-95°F

min 40%
max 70%
24 hrs

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL
BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

Opslag- & plaatsingsvoorwaarden Laat de profielen & lijmen 24 uur
voor Orac Decor-producten
vóór de plaatsing op kamertem& DecoFix-lijmen
peratuur acclimatiseren

03 LIJMEN
BINNEN,
POREUZE
EN DROGE
ONDERGRONDEN

BUITEN,
NIET-POREUZE
EN VOCHTIGE
ONDERGRONDEN

+
Lijmen op
wanden
en plafonds

ORAC LUXXUS
ORAC AXXENT
ORAC BASIXX

DecoFix Pro
FDP500 310ml
> 7 - 8m
FDP600 4200ml
> 65 - 110m

DecoFix Extra
FX200 310ml
> min. 80m
FX210 80ml
> min. 20m

DecoFix Hydro
FDP700 290 ml
>7-8m

Lijmen op
wanden
en plafonds

naden

Voor Orac Basixx: gebruik
DecoFix Pro voor de naden

+
naden

ORAC LUXXUS
ORAC AXXENT

• Sterke acryllijm op waterbasis
• Langdurende verbinding tussen proﬁelen en muur en/of plafond
• Voor binnentoepassingen op poreuze ondergronden
(niet in vochtige ruimtes en buiten)
• Verwijder met een vochtige spons of doek
• Vorstvrij bewaren

• Lijm op polyurethaanbasis
• Voor naadverbindingen tussen proﬁelen
• Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding
(herhaal na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur)
• Maak schoon met aceton of synthetische verdunner
• Overschilderbaar na 24 uur
• Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd

• Extra sterke MS-polymeerlijm
• Voor buitentoepassingen, in vochtige ruimtes en op niet-poreuze ondergronden
(tegels, glas, ...)
• Verwijder met een zeepoplossing

04 INSTALLATIE > zie keerzijde
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04 INSTALLATIE KROONLIJSTEN
BINNENHOEK
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• De naden moeten stofvrij zijn
• Gebruik DecoFix Hydro voor toepassingen
buiten, in vochtige ruimtes, op niet-poreuze
ondergronden en bij nieuwbouwprojecten
met hoge vochtigheidsgraad en lage
temperatuur
• DecoFix Pro of Hydro moet worden
aangebracht over de volledige lengte
van de proﬁelen en over de volledige
breedte van de lijmoppervlaktes
• De V-Fix dient enkel om de spuitmond te
geleiden
• Duw de producten stevig en gelijkmatig tegen
de muur en het plafond (elke 10 cm)
• Gebruik roestvrij stalen nagels om de grotere
en indirecte proﬁelen extra te ondersteunen
• Gebruik DecoFix Extra in elke naad (niet alleen
in de hoeken) op één zijde van het al
geplaatste proﬁel
• Gebruik genoeg DecoFix Extra: er moet overtollige lijm uit de voor- en achterzijde komen
• Verwijder met aceton of een gelijkaardig
product
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