
Producteigenschappen
bij gelijkblijvende verwerkingstijd
meer m2 parket verlijmen
schoon werken – vrijwel geen lijmres-
ten aan de handen en op het parket
systeemcomponent voor SCHÖNOX
iLINE
accuschroevendraaier als aandrijving
geen verbindingskabel
staande, ergonomisch werken
eenvoudig gebruik
minder schoonmaken dankzij handige
doseerkop
snel verwisselbare doseerkop zonder
gereedschap
handige gidsfunctie
makkelijk wisselen van lijmworsten
nauwkeurige dosering mogelijk

Toepassingsgebied
voor de verwerking van:
SCHÖNOX iLINE parketlijm

Gebruiksaanwijzing
Plaats SCHÖNOX iLINE APP op de onder-
grond.
De lijm met SCHÖNOX iLINE APP en
bijgevoegde doseerkop gelijkmatig op
de ondergrond aanbrengen. Bij onvol-
doende bedekking de gaten van de do-
seerkop aanpassen of de opbrengsnel-
heid verlagen.
Om te beginnen de doseerkophouder
tegen de wand of zijkant van het par-
ket plaatsen en het apparaat over de
ondergrond trekken.
De aan/uit-schakelaar indrukken en de
lijm in gelijkmatige rupsen op de onder-
grond aanbrengen.
Aan de andere kant van de wand stop-
pen. Apparaat draaien en de lijm op de
rest van de ondergrond aanbrengen.
Nadat de aandrijving stopt, voor het
minderen van de druk even de schake-
laar indrukken ofwel de lijm uit de do-
seerkop laten lopen.

Het apparaat optillen en tegen dewand
plaatsen. Let op: gebruik een onder-
laag om de afdruppelende lijm op te
vangen.
De rupsen moeten één rechte en gelijk-
matige lijn vormen.
Vormen zich lijmslangen, is de output
te groot. Of de output verminderen of
het lopen versnellen.

Verpakking
SCHÖNOX iLINE APP Exclusief inbegre-
pen:
- transportkoffer
-SCHÖNOX verwisselbare doseerkop
AK 290

-SCHÖNOX verwisselbare doseerkop
AK 380

-PTFE-spray
-universeel plakband
-Gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen

SCHÖNOX iLINE APP in kartonnen doos
inclusief:
-SCHÖNOX verwisselbare doseerkop
AK 290

-Gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen

onderdelen
-SCHÖNOX verwisselbare doseerkop
AK 290

-SCHÖNOX verwisselbare doseerkop
AK 380

Advies
De ingesloten veiligheidsvoorschriften
en gebruiksaanwijzing zijn in acht te
nemen.
Accu-schroevendraaiers moeten vol-
doende vermogen hebben, de boor-
houder minstens 13 mm zijn en voor-
zien zijn van een extra handgreep.
Aanbevolen accu-schroevendraaiers:
- Festool DRC 18/4 LI-Basic
-Hitachi DS 18 DBL
-Hilti SFH 14 A
-Dewalt DCD 990
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SCHÖNOX® iLINE® APP
Productdatablad

Design-gepatenteerd apparaat voor het SCHÖNOX iLINE systeem
voor de efficiënte, ergonomische en schone verwerking van SCHÖNOX iLINE lijm in lijmworsten. Aandrijving met een accu-
schroevendraaier met voldoende capaciteit. Doseerkop in twee breedtes verkrijgbaar. Snel te verwisselen doseerkop, zonder
gereedschap.
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De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-

voorschriften moeten in acht genomen worden. De

erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van

toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwali-

teit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen

zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen;

het zijn slechts algemene adviezen zonder borg

voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op

de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering

en verwerking hebben. Met de uitgave van dit

productdatablad vervallen alle voorgaande.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001

en 14001 door het SQS gecertificeerd.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX
CLEAN reinigen.
Controleer, na langere standtijd van het
apparaat met een aangebroken lijm-
worst, of een prop de doorgang van de
doseerkophouder afsluit.
Uitgehard materiaal kan alleen nog
mechanisch worden verwijderd.
De productdatabladen van overige
systeemproducten moeten in acht
worden genomen.


