
3026 PVC-lijm, tweevoudig, blik 250ml. 
Een PVC-lijm voor opblaasbare boten. OPMERKING: voor volledige hecht-
ing dient er een 2903-oplosmiddel te worden gebruikt voordat de lijm 
wordt toegepast. Polyurethaanlijm op basis van oplosmiddel zorgt voor 
uitstekende hechting van zowel geplastificeerd als niet-geplastificeerd 
PVC. In combinatie met verhardingsmiddel 3695 hecht het een groot 
aantal oppervlakken waaronder PVC, nylon, polyurethaan en schuim. 
Gebruik voor reparatie van alle PVC-boten, met inbegrip van “Dynalon”- 
en “Strongon”-stoffen van Zodiac/Bombard en “Hypertex” van Narwhal/
Valiant.  Eenvoudig te mengen en wordt geleverd in twee delen met pre-
cies de juiste hoeveelheid verhardingsmiddel.  Kan als enkelvoudige lijm 
worden gebruikt voor snelle tijdelijke reparaties.  Eenvoudig aan te bren-
gen met een harde, ingekorte kwast.  Hecht na 10-15 minuten, volledig 
uitgehard na 48 uur.  Houdbaarheid – zie datum 
op ongeopend blik. Eenmaal gemengd nog 3-4 
uur bruikbaar.  Bij het aanbrengen van twee lagen 
is 1 liter voldoende voor 1 m².  Primer- oplosmid-
del 2903 dient voor het lijmen eerst als primer te 
worden aangebracht voor maximale hechting. 
Wordt gebruikt door onderhoudsafdelingen van 
reddingvlotten en grote fabrikanten.

Polymarine PVC-lijm, enkelvoudig, tube 70ml.
OPMERKING: voor volledige hechting dient er een 2903-oplosmiddel te 
worden gebruikt voordat de lijm wordt toegepast. Polyurethaanlijm op 
basis van oplosmiddel zorgt voor uitstekende hechting van zowel geplas-
tificeerd als niet-geplastificeerd PVC, nylon, polyurethaan en schuim.  Ge-
bruik voor reparatie van alle PVC-boten, met inbegrip van “Dynalon”- en 
“Strongon”-stoffen van Zodiac/Bombard en “Hypertex” van Narwhal/Val-
iant. Kan eenvoudig als enkelvoudige lijm worden gebruikt voor snelle ti-
jdelijke reparaties.  Hecht na 10-15 minuten, volledig uitgehard na 48 uur.  
Primer- oplosmiddel 2903 dient voor het 
lijmen eerst als primer te worden aange-
bracht. Voor maximale hechting worden 
de tweevoudige lijmen van Polymarine 
aanbevolen voor grotere en permanente 
reparaties.

2903 primer voor PVC - 500ml.
Een primer om PVC-oppervlakken voor het lijmen te 
ontvetten en prepareren.   Spaarzaam gebruiken en met 
een zachte doek aanbrengen, vervliegt snel.   Geschikt voor 
het heractiveren van reeds aangebrachte lijm.  Bevat bu-
tanon (MEK). Geschikt voor het schoonmaken van kwasten. 

Wordt geleverd in blikken van 500ml en 1 liter met schroefdop.

PVC voor boten. 
PVC voor het repareren van lekke 
tubes en vloeren. Keuze uit: zwart, 
grijs, oranje, rood, wit en blauw

Repareren & plakken van 
PVC-tubes Zelfklevende plakkers, 

D-ringen & rubberaccessoires
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BA. PVC-buitenlagen;  slijtbestendig,
zeewaterbestendig, chemisch bestendig.
B. Hoogwaardige polyester binnenkant: Dimensionale 
stabiliteit, hoge streksterkte, scheurbestendig
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Weet u niet of uw binnenbanden (ook wel ‘tubes’ 
genoemd) van PVC of hypalon zijn gemaakt?

Als u tubes gaat repareren of plakken, dient u te weten waar de 
sponsons van uw opblaasbare boot van zijn gemaakt. Het is zeer bel-
angrijk om lijm te gebruiken die geschikt is voor hetzij PVC of hypalon.

Op het internet kunt u informatie vinden over hoe u 
kunt bepalen van welk materiaal uw boot is gemaakt:

http://www.polymarine.com/advice/pvc-or-hypalon/



BELANGRIJK:
Zorg ervoor dat de werkplaats voordat u gaat lijmen goed 
geventileerd, warm en droog is. Gebruik de lijm niet als de 
lucht te vochtig is omdat deze dan gaat verzepen. Gebruik 
geen gaskachel of open vuur omdat de oplosmiddelen 
zeer brandbaar zijn. Gebruik de lijm niet als deze al langer 
dan 4 uur is vermengd.

MENGEN:
Meng de lijm en het verhardingsmiddel in de verhouding 25:1 
De hoeveelheid meegeleverd verhardingsmiddel is gerelateerd 
aan de hoeveelheid lijm dus de helft van het verhardingsmiddel 
en de helft van het blik heeft ook de verhouding 25:1 

EEN LEK REPAREREN
Als het lek in uw tube meer 
dan 75mm lang is, dient er 
een binnenplakker te worden 
aangebracht. De procedure is 
hetzelfde als voor een plak-
ker aan de buitenkant maar is 
lastiger omdat u aan de bin-
nenkant van de tube werkt.

BINNENPLAKKER
1. Teken de plakker af en knip 
op maat. De plakker dient groot genoeg te zijn om het lek aan 
alle kanten met 30mm te overlappen.  Zorg ervoor dat de 
hoeken zijn afgerond.

8. Meng de rest van de lijm 
met het verhardingsmid-
del. Maak het oppervlak met 
het oplosmiddel schoon en 
breng dan een tweede laag 
aan totdat de ondergrond 
plakkerig/slijmerig wordt. 
Breng vervolgens de eerste 
laag lijm aan, laat 30 minuten 
drogen en breng een tweede 
laag aan. 

9. Druk de oppervlakken ongeveer 5 minuten tegen elkaar 
aan als ze nog kleverig zijn. Wrijf met de egalisator vanaf het 
midden naar buiten stevig vast. Zorg ervoor dat de randen 
goed vast zitten. U dient ervoor te zorgen dat er geen lucht 
tussen de oppervlakken zit. Verwijder de tape en eventueel 
achtergebleven restlijm. Als u de lijm laat zitten, wordt deze 
bruin.

10. Als de lijm is vervlogen en niet goed plakt, dient u het op-
pervlak te verwarmen met een föhn of heteluchtdroger en 
de plakker met uw egalisator aan te drukken.

11. Laat minimaal 6 uur drogen voordat u de 
tube op spanning brengt. 
Volledig uitgehard na 48 uur. 
Maximale hechtingssterkte na 7 dagen.

Het is ook mogelijk om niet-PVC materialen te hechten, bi-
jvoorbeeld handvaten of andere accessoires die van rubber 
zijn gemaakt. 

Ruw het oppervlak eerst op, maak dan schoon en breng ver-
volgens een laag hypalon-lijm (2990) aan als primer. Breng 
daarna lijm aan zoals hierboven beschreven.

2. Maak de plakker en de tube 
waarop de lijm wordt aange-
bracht met een doek met op-
losmiddel 2903 schoon. Laat 
het oplosmiddel vervliegen 
en veeg nogmaals schoon. 
Het oppervlak zou kleverig 
moeten worden. Laat verv-
liegen. 

3. Meng de helft van de lijm 
en het verhardingsmiddel 

(tweevoudige 3026-lijm) volgens de aanwijzingen op het blik. 
Breng met de kwast een dunne laag aan, het oppervlak dient 
er nat uit te zien. Laat de lijm minimaal een half uur drogen.

4. Breng een tweede laag 
aan op beide oppervlakken. 
Breng bij de binnenplakker 
een stuk polyethyleen aan 
op de lijm zodat het opger-
old kan worden en door het 
lek naar binnen kan worden 
gestoken (dit voorkomt dat 
het op de verkeerde plek 
gaat vastplakken). Breng de 
plakker aan de binnenkant 
van de tube op de juiste plek 
aan en verwijder het polyethyleen. Wrijf één kant met uw 
egalisator uit en oefen daarbij flink wat druk uit; doe ver-
volgens hetzelfde met de andere kant. Beweeg daarbij van 
het midden van de plakker naar de buitenkant. U dient er-
voor te zorgen dat er geen lucht tussen de oppervlakken zit. 
Opmerking: de lijm is een contactlijm en hecht zodra het in 
aanraking komt met het andere oppervlak. Zorg ervoor dat 
de plakker op de juiste plek zit voordat beide oppervlakken 
met elkaar in aanraking komen.

5. Laat minimaal 6 uur drogen.

6. Pomp de boot na het drogen op en controleer op lekkage. 
De binnenplakker dient luchtdicht af te sluiten.

BUITENPLAKKER

7. Prepareer de buitenkant 
van de tube en de buiten-
plakker. Plak de plek waar 
de plakker moet komen te 
zitten af met tape en houd 
daarbij een marge aan van 
3mm voor materiaalrek. Dit 
zorgt ervoor dat de lijm niet 
overlapt.

• 2903 PVC-primer en cleaner
• 3026 tweevoudige lijm
• Kwast (haartjes gekort 
      tot 20-25mm)
• Pluisvrije doek
• PVC
• Afplakband
• Polyethyleen
• Egalisator

Benodigde materialen:-
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Het doen van reparaties 
met PVC-lijm

D-ringplakkers en 
rubberen accessoires

Afb.: Professionele PVC-reparatiekit
 + egalisator van Polymarine


