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Speciale lijmen
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A. HOUTLIJM
Witte lijm op waterbasis. In handige fles
met doseerdop.
Kenmerken: Sneldrogend. Geeft een harde
watervaste lijmfilm. Verlijmen van kurk,
hout, vilt, piepschuim en div. kunststoffen
(laminaat), ook voor buiten.

GE4249 

250 ml (€ 2,69)

€ 3,25

C. ISIMOLIJM UHU

B. MOZAÏEK STEENLIJM
Mozaïeklijm is speciaal ontwikkeld om
glas- en keramisch mozaïek te lijmen.
De lijm droogt snel en transparant op en
is tevens waterbestendig.

Contactlijm om polystyreen op elkaar
te kleven of op hout, glas, keramiek,
steen, textiel, papier, karton en talrijke
synthetische materialen. Bestand tegen
water.

XV5315 

KG5158 

100 ml (€ 1,61)

D

€ 1,95

Tube 40 g (€ 4,50)

€ 5,45

E

D. WICCAFIX ALLESLIJM
Deze lijm verzekert een polyvalent gebruik waarvan de
mogelijkheden vrijwel onbegrensd zijn. Na droging wordt wiccafix
volledig transparant en is weersbestendig. Veilig voor kinderen.
Penselen uitwasbaar met water. Geschikt voor papier, hout, karton,
klei, piepschuim, metaal, steen, textiel, plastic, glas.

AV3026 

Pot van 180 ml (€ 4,92)

€ 5,95

E. CLEAR MULTI GEL
Transparante lijm op waterbasis. Geeft een transparante, wasbare
en sterke verbinding voor bijvoorbeeld vilt, stof, leer, styropor, hout,
papier, sieraden, mozaïeksteentjes, etc.

KH5159 

Fles van 236 ml (€ 8,10)

€ 9,80
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I. CREALL MULTI-MIX
Droogt op tot een geheel transparante,
flexibele en watervaste film. Ideaal
voor modelleren, mengen, glaceren en
vernissen. Ook mengbaar met Creall verf
zonder verlies van glans.
En tenslotte ook geschikt als krachtige
lijm.
Kenmerken: Op basis van acrylaat.
Beschermkledij is aangeraden.

G. GLITTERLIJM
Lijm met glitters (op waterbasis)
voor het decoreren van papier, hout,
karton, styropor etc.
Uitwasbaar.

TE9604

Set van 6 x 100ml

134

(€ 14,83)

€ 17,95

B ASISV E RB RU IK S MAT E R I A L E N

H. BOEKBINDERSLIJM
KJ5160 

1000 ml (€ 6,65)

€ 8,05

GA4247 

1000 ml (€ 7,40)

(€ exclusief)

€ 8,95

€ inclusief

