
lijmkit 

 

MSP Lijmt Alles Zwart - 290ml  

Zeer sterke overschilderbare polymeerkit voor alle 

lijmklussen. Blijven flexibel, zuur- en oplosmiddelvrij en 

weerbestendig. Voor o.a. EPDM, glas, hout, spiegels, 

metaal en steen. 

 
MSP Lijmt Alles Grijs - 290ml  

Zeer sterke overschilderbare polymeerkit voor alle 
lijmklussen. Blijven flexibel, zuur- en oplosmiddelvrij 
en weerbestendig. Voor o.a. EPDM, glas, hout, 
spiegels, metaal en steen. 

 

MSP Lijmt Alles Wit - 290ml  

Zeer sterke overschilderbare polymeerkit voor alle 

lijmklussen. Blijven flexibel, zuur- en oplosmiddelvrij en 

weerbestendig. Voor o.a. EPDM, glas, hout, spiegels, 

metaal en steen. 

 
MSP Lijmt Alles Transparant - 290ml  

Zeer sterke overschilderbare polymeerkit voor alle 

lijmklussen. Blijven flexibel, zuur- en oplosmiddelvrij 

en weerbestendig. Voor o.a. EPDM, glas, hout, 

spiegels, metaal en steen. 

 

Super High Tack Wit - 290ml  
 
Zeer sterke lijmkit met hele hoge aanvangshechting. 
Overschilderbaar, weerbestendig, oplosmiddel- en 
zuurvrij. Voor vrijwel alle bouwmaterialen. 

 

 
 
Super High Tack Zwart - 290ml  

Zeer sterke lijmkit met hele hoge aanvangshechting. 

Overschilderbaar, weerbestendig, oplosmiddel- en 

zuurvrij. Voor vrijwel alle bouwmaterialen. 



 

Pro Seal Transparant - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 100% 
siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 
elastisch. UV- en weerbestendig. 

 

 
 
Pro Seal Wit - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 
100% siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 
elastisch. UV- en weerbestendig. 

 

 

Pro Seal Jasmijn - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 100% 
siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 
elastisch. UV- en weerbestendig. 

 
 
Pro Seal Trys - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 
100% siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 
elastisch. UV- en weerbestendig. 

 

Pro Seal Licht grijs - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 100% 

siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 

elastisch. UV- en weerbestendig. 

 
 
Pro Seal Zilver grijs - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 
100% siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 
elastisch. UV- en weerbestendig. 



 

Pro Seal Antraciet - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 100% 

siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 

elastisch. UV- en weerbestendig. 

 
 
Pro Seal Antraciet grijs- 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 
100% siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 
elastisch. UV- en weerbestendig. 

 

Pro Seal Zwart - 310ml  
 
Makkelijk verwerkbare afdichtingskit op basis van 100% 

siliconen. Zuurvrij, schimmelwerend en blijvend 

elastisch. UV- en weerbestendig. 

 

 

 

 

 

 

 



Hittebestendige Siliconenkit 

 

Hittebestendige Siliconenkit Zwart - 200ml  
 
Hittebestendige siliconenkit (tot 300°C) voor het 
verlijmen en afdichten van naden en kieren waar een 
hoge hittebestendigheid vereist is. Geschikt voor glas, 
emaille, tegels, metaal etc. 

 

 
 
Hittebestendige Siliconenkit Zwart - 200ml  
 
Hittebestendige siliconenkit (tot 300°C) voor het 
verlijmen en afdichten van naden en kieren waar een 
hoge hittebestendigheid vereist is. Geschikt voor glas, 
emaille, tegels, metaal etc. 

 

lijmen 

 

Super Glue - 20gr  
 
Oplosmiddelvrije transparante secondelijm. Lijmt 
kunststof, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Sterk en 
zeer snel. Oplosmiddel-, olie- en benzinebestendig. 

 

 
 
Super Glue GS - 20gr  
 
Oplosmiddelvrije secondelijm met lage viscositeit. 
Geschikt voor het verlijmen van rubber, metaal, 
kunststof, epdm en o-ringen. Schuur- en 
overschilderbaar. 

 



LOCTITE406  

 
CYANOACRYLAATLIJM 20 GR. 

 

LOCTITE770  
PRIMER VOOR LIJM 406 
INHOUD : 10 GR 

 

232-1010  

 
SCOTCH-GRIP 847 / 150 ML - 3M 
LIJM VOOR SPONS- EN NATUURRUBBER 

 

LOCTITE5375  

 
NEUTRALE LIJM VOOR SILICONEDICHTINGEN 
KOKER 310 ML 

 

 

 

 

 

 

https://www.linum.eu/nl/cool/deurdichtingen/toebehoren-voor-deurdichtingen/lijmen-en-gereedschap/loctite406
https://www.linum.eu/nl/cool/deurdichtingen/toebehoren-voor-deurdichtingen/lijmen-en-gereedschap/loctite770
https://www.linum.eu/nl/cool/deurdichtingen/toebehoren-voor-deurdichtingen/lijmen-en-gereedschap/232-1010
https://www.linum.eu/nl/cool/deurdichtingen/toebehoren-voor-deurdichtingen/lijmen-en-gereedschap/loctite5375


Accessoires Lijm & Kit 

 

Afstrijkmiddel + Verst. - 500ml  

Kant en klaar product voor het gladstrijken van 

voegkitten. Oplosmiddel- en zuurvrij. Geeft een 

afgewerkte voeg en is PH neutraal. 

 
 
Afstrijkmiddel - 5ltr  
 
Kant en klaar product voor het gladstrijken van 
voegkitten. Oplosmiddel- en zuurvrij. Geeft een 
afgewerkte voeg en is PH neutraal. 

 

 

Nozzle met Clip en Draaidop  

Universele nozzle met clip voor bevestiging aan 

de koker en draaidop om de kitkoker te kunnen 

afsluiten. 

 
 
 
Nozzle Universeel 17,5 cm  
 
Universele nozzle met een lengte van 17,5 cm 
voor lastig bereikbaar plaatsen. Transparant van 
kleur. 

 

V-Nozzle  

V-nozzle geschikt voor MSP en Super High Tack. 

Toepasbaar voor o.a. gevelplaatverlijming. Zorgt 

voor een gelijkmatige lijmdikte. 

 
 
Nozzle 45 Graden - 17 cm  
 
Nozzle bedoelt voor het kitten in een lastige 
hoek of voor het helpen hanteren van een vaste 
hand. Universele aansluiting. 



 

Afstrijkset 4 st  

Een universeel toepasbare 4-delige afstrijkset. Zo 

kunt u elke haakse en stompe hoek netjes 

afstrijken. Geeft tot 16 verschillende resultaten. 

 
 
Romed Houten afstrijkspatels 100st.  
 
Houten spatels geschikt voor het afstrijken van 
kit. Neemt eenvoudig afstrijkmiddel in zich op 
en zorgt voor een glad resultaat. 

 

Reinigingsmiddelen 

PRO-850  

 
GASKETLINE WIPE&CLEAN DOEKJES 
VOOR DEURDICHTINGEN (50 DOEKJES/KOKER) 

 

PRO-802  

 
REINIGINGSMIDDEL VOOR DEURDICHTINGEN 
PROFESSIONAL FRIDGE CARE - 500 ML 

 

 

 

https://www.chemtechniek.nl/nl-nl/assortment/romed-houten-afstrijkspatels-100st/627
https://www.linum.eu/nl/cool/deurdichtingen/toebehoren-voor-deurdichtingen/reinigingsmiddelen/pro-850
https://www.linum.eu/nl/cool/deurdichtingen/toebehoren-voor-deurdichtingen/reinigingsmiddelen/pro-802

