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1. Voorbehandeling van de oppervlakken:

Basisvoorwaarde voor het gebruik van OTTOCOLL® M 595 is een voldoende draagvermogen van het wandoppervlak. 
Bij absorberende substraten – zoals bijv. cellenbeton – kan het gewenste draagvermogen ook worden verkregen met 
voorbehandeling met OTTOFLEX Diepgrondering. In sanitaire ruimtes is verlijmen direct op OTTOFLEX Vloeibare folie 
mogelijk. Basisvoorwaarde voor een goede hechting is een vet- en stofvrij oppervlak van de te verlijmen materialen; dit 
kan o.a. worden bereikt door reiniging met OTTO Cleaner T.

2. Voorbereiding OTTOCOLL® M 595 - emmer:

Open de emmer en verwijder het zakje met droogkorrels; pak de folie aan de rand beet en trek deze uit de emmer.
Verwijder eventuele verharding (niet omroeren!). Als de lijm niet in zijn geheel nodig is, droogzakje en folie bewaren
voor gebruik bij het wederom sluiten.
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3. Aanbrengen van OTTOCOLL® M 595

Er zijn twee mogelijke methodes voor het aanbrengen van OTTOCOLL® M 595:

• Op de muur Voordelen: Een vast, stabiel oppervlak waarop de lijm kan worden aangebracht met een tandspatel; 
eventuele oneffenheden kunnen worden opgevuld

• Op de panelen Voordelen: De lijm kan horizontaal worden aangebracht in exact de juiste hoeveelheid

De lijm kan met een gangbare spatel of direct met de tandspatel uit de emmer worden genomen en over het hele
oppervlak worden verdeeld.

4. Aanbrengen van het wandpaneel: 

Voor het aanbrengen van het wandpaneel moet de lijm worden bevochtigd. Bij een licht vochtige, absorberende 
(maar op het zicht droge) ondergrond kan deze stap worden overgeslagen. 
Als het wandpaneel op een bepaalde afstand van de vloer moet worden gelijmd, is een lastopname (bijv. met houten 
wiggen) vereist. Plaats het wandpaneel op de vloer of op het onderbouwmateriaal en druk deze van onder naar boven 
aan. Materiaal voor lastopname kan na ca. 30 minuten worden verwijderd, maar verdere belastingen moeten 
gedurende 48 uur na het lijmen worden vermeden. 
Om het uitharden van de lijm en het ontwijken van bijproducten te garanderen, wordt aanbevolen om 7 dagen te 
wachten met de externe afdichting aan de bovenkant van het wandpaneel. De onderste voeg en zijvoegen kunnen
na het verwijderen van de lastopname (na ca. 30 minuten) worden gevuld. Als afdichtingkit bevelen wij een  
sanitairsilicone aan, zoals OTTOSEAL  S 110®
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5. Luchtdicht afsluiten van de emmer

Om hergebruik van OTTOCOLL  M 595 te garanderen, moet de emmer luchtdicht worden afgesloten. Trek de lijm  
met een spatel in het midden enigszins omhoog en verwijder eventuele verhardingen. Leg de folie op de lijm en druk 
de rand licht aan. Druk vervolgens de verhoging in het midden vlak om eventuele luchtzakken te verwijderen. Druk de 
folie vast tot aan de rand, plaats het droogzakje en sluit de emmer. OTTOCOLL  M 595 is op deze manier optimaal 
afgesloten tot het volgende gebruik.
Vanwege het grote aantal toepassingen en toepassingsvoorwaarden voor OTTOCOLL  M 595 moeten alle voor de 
betreffende toepassing belangrijke producteigenschappen in ieder afzonderlijk geval vooraf door de gebruiker worden 
gecontroleerd en in de praktijk worden geverifieerd.
Neem de informatie in het actuele technische gegevensblad in acht.
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