
                                                    OPLEIDINGEN 

   
BASIS OPLEIDINGEN METAAL 

 Verbindingstechnieken: “Workshop: hoe correct lijmen in praktijk?” 

 
Datum: dinsdag 6 oktober 2020 

Tijdstip: 10u – 16u30 

Locatie: In de gebouwen van Sika 

              Venecoweg 37 

              9810    Nazareth 

                                            

Organisatie: CLUSTA 

 

 
 
                      

 

 
 

Iedereen weet wat verlijmen is. Maar als het er op aan komt dan doet de lijm toch niet wat 

men er heeft van verwacht. Alle randparameters zijn correct maar toch werkt de lijm niet. 

  

In deze workshop willen we het correct toepassen en het gebruik van de juiste lijmsoort voor 

de juiste toepassing onder de loep nemen.  

 

DOELGROEP: 

Voor iedereen die, direct of indirect, betrokken is bij de ontwikkeling en toepassing van 

lijmverbinding of op zoek is naar een alternatief om metalen te verbinden. 

De cursist leert zijn toepassing te vertalen naar de correcte toepassing van een lijmverbinding. 

 

PROGRAMMA: 

 

10u00: Ontvangst 

10u30: Theoretische uiteenzetting principe van verbinden 

1) Algemeen 

2) Engineered en structural bonding 

3) Uitleg DIN 2304 

4) Water gedragen primers en activators 

5) Verlijmen in de bouw 

12u30: Broodjeslunch 

13u30: Rondleiding Sika 

14u00: Workshop: Demonstraties en verlijmen van eigen onderdelen(vooraf melden) 

15u30: Bespreking Cases 

16u30: vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                    

INSCHRIJVING 
 

Algemene inlichtingen 

 

Datum  

6/10/2020  

 

Kostprijs: 

Leden Clusta: 300€/per sessie (excl.BTW) 

Niet leden:     500€/per sessie (excl.BTW) 

      

Inschrijvingen 

Schrijf u in: vóór 29 september 2020 

door het onderstaand formulier in te vullen en 

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be  

of online www.clusta.be/agenda 

 

Uw inschrijving wordt bevestigd na 

betaling van de factuur binnen de 5 

werkdagen. 

In het kader van de COVID-19 

veiligheidsmaatregelen worden de 

deelnemers beperkt om de social 

distancing te respecteren. Er wordt 

gevraagd een mondmasker te dragen. 

Desinfecterende wordt handgel 

voorzien. 

 

De gastheer behoudt het recht wie hij 

in zijn bedrijf toelaat. 

 

Indien u zelf niet kan deelnemen kan u 

zich laten vervangen door een collega. 

 

Organisatie en inlichtingen 

Clusta VZW 

Technologiepark 48 

9052 Zwijnaarde 

Tel: 09/280.93.43 

www.clusta.be 

 

Bespaar op de deelname prijs via de 

KMO-portefeuille DV.O104.696 

Om van de KMO-portefeuille 

gebruik te maken moet u uw 

aanvraag  indienen “uiterlijk 

14 kalenderdagen” na 

aanvang van de activiteit .  

Zo niet wordt deze aanvraag 

geweigerd.

Inschrijvingsformulier 

 

Basis opleiding metaal:  

Verbindingstechnieken: “Workshop: correct verlijmen in praktijk?” 

 

Inschrijvingsformulier vóór 29/09/2020 

                                  

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be   

 

Firmanaam:                   BTW nr                          P0 nr: 

 

Adres: 

 

Postcode:                                                                              Plaats: 

 

Tel:        

 

Naam van de deelnemer(s): 

 

Dhr./Mevr.: 

 

Functie:  

 

E-mailadres: 

 

Lid van Clusta:                ⃝      
 

Datum:                       Handtekening: 

mailto:Sabine.vandael@clusta.be
http://www.clusta.be/agenda
http://www.clusta.be/
mailto:Sabine.vandael@clusta.be

