
• De power point presentatie “ lijmen” welke is gepresenteerd op de algemene leden 
vergadering van 26 november 2017 heeft als doel , meer helderheid te verschaffen in de 
recente ervaringen met verschillende lijmsoorten voor de zweefvliegtuig bouw. 

• Met name de in 2015 in Engeland geconstateerde  gebreken bij de eerste twee 
component lijm van Hans Klemm , de z.g. Kaurit lijm.  

• Gebleken is dat er grote verschillen bestaan in de verwerking van deze lijm, met als 
resultaat mogelijke minder sterke lijm verbindingen.  

• Als men het hele scala van lijmen bekijkt die in ongeveer 100 jaar in de 
zweefvliegtuigbouw zijn gebruikt , kan met concluderen dat Caseïne en Aerodux 185 
lijmen, elk voor hun specifieke toepassing  uiterst geschikt zijn. 

• Uit deze informatieve presentatie  kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Als er twijfels zijn over de toegepaste lijmsoorten bij U in het vliegtuig kunt U contact 
opnemen met de technische commissie van de VHZ . 

 Met dank aan Hans Regeer 
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• Caseïne lijm met als fabrikanten   o.a. Velpa, Certus , Nobel, Frencken 

• Kaurit :  Kaurit W en Kaurit  WHK  ontwikkeld door Hanns Klemm ook wel 
Klemmlijm genoemd, 

   Wordt nog door Merckx als Kaurit 285 of 385 geleverd 

• Aerolite 300  ontwikkeld voor de DH Mosquito ( 306 Urea-formaldehyde + 
harder 5325X formic acid) 

• Rotleim  ( DDR Gothaer waggonfabrik AG ) 

• Aerodux 185 en  met harder 150 of 155 met als fabrikant Ciba gestart nu : 
DYNO wood Noorwegen * Aerodux 500 met harder 501 ; mengverhouding 
1:1 

• Aerodux is een handels naam van Ciba geweest maar de eigenlijke benaming 
is Resorcinol Formaldehyde Kennblatt nr.: K-71.812/6  d.d.:18-10-2013 

 



    Epoxy lijmen 

• Epoxy lijmen , bekende lijmen zijn o.a. het Wes systeem, (epoxy 
lijmen zijn in 1939 ontwikkeld door IG Farben)  

• Ciba Geigy  LY 5052 en HY 5052  ( Araldite LY 5052/ Aradur 5052 ) 

• Shell Epikote 162 resin 

• Scheufler L285/6 
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• Caseïne is een proteïne dat uit ondermelk wordt gewonnen. 

• Een ieder weet tegenwoordig als caseïne niet goed behandeld 
wordt  ( de gelijmde producten langdurig in vochtige omgeving ) 
dan wordt de lijmverbinding “week” en verliest zijn sterkte over 
tijd, 

• op den duur worden dat schimmels. 
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• Uit alle ervaringen die nu bekend zijn, dat eigenlijk de Caseïne lijm 
tot één van de beste lijmen behoord, als het product maar goed 
geconserveerd is geweest. 
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• De Kaurit poeder moest aangemaakt worden met water. De harder 
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overhouden die ouder was. Het schoonmaken van het gereedschap en 
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druk gebeuren er wordt gesproken over 6 kg/cm.  

• De harders hadden verschillende kleuren.  

• De Kaurit lijm ligt momenteel onder extra belangstelling omdat de 
sterkte van de lijm verbinding sterk terug loopt.  Nog niet duidelijk is 
wat het mechanisme is wat de lijm verbinding doet verslechteren, met 
denkt aan dekristalliseren omdat het een twee componenten lijm is.  
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zwart, deze kleur komt doordat men bakeliet door de Kaurit heeft 
gemengd, mogelijk voor speet vullen. 

• Hoe kun je ontdekken wanneer je met Kaurit te maken heb is niet 
altijd eenvoudig, het lijkt veel op de Aerodux, alleen als je Kaurit 
schuurt dan blijft de lijm donker door het bakeliet wat erin zit en 
je ruikt het ook, Aerodux wordt wat lichter van kleur. 

• Niet bij alle Kaurit lijmverbindingen maar wel bij veel 
schetsplaatjes en lijfplaten van ribben  laat de lijmverbinding 
gemakkelijk los.  

 



    ”Rot” leim 

• Kaltharder ”Rot” leim  ( Blood Albumen glue ) 

• In poedervorm, lange levensduur poeder, opslag zoals caseïne lijm. 

• De poeder moet opgelost worden in kalkvrij water met een 
mengverhouding van 15 % 

• Rot lijm is gemaakt van rode bloedplaatjes uit bloed ( vandaar de 
naam! ) 

• Blood Albumen glue , gemaakt van serum albumen, een bloed 
component van vers dieren bloed of gedroogde bloed in poedervorm. 

• Het toevoegen van alkali verhoogd kleef kracht ( adhesive ) 

• Wordt allen voor de triplex industrie gebruikt. 
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• Aerolite werd in Engeland ontwikkeld door o.a. een Nederlander, 
belangrijk argument voor deze lijm is dat men grote lijm oppervlakte 
kon lijmen, zoals bijvoorbeeld de bouw van de Moquito vliegtuig 
bommenwerpers. 

• In 1934 zijn Norman en de Bruyne gestart met de firma Aero research 
limited  en met name de Bruyne bedacht een synthetisch lijm voor de 
productie van vliegtuigen, in samenwerking met de Universiteit van 
Cambridge is een urea-formaldehyde lijm ontwikkeld, welke uitermate 
geschikt was voor de triplex fabricage en waterbestendig was. Het 
eerste artikel over Aerolite verscheen in Flight in augustus 1938 en 
werd ook door de Air Ministery toegelaten voor de vliegtuig industrie. 



           Aerolite 

Op grote schaal zijn in de oorlog Horsa’s en 
Mosquito gebouwd. Na de oorlog heeft de 
Bruyne in 1948 zijn bedrijf aan Ciba  verkocht 
en is tot 1960 directeur gebleven.    



        Aerodux  

• Ook deze lijm is door Aero Research Ltd. in 1943 in Engeland 

ontwikkeld en is meegegaan met de verkoop van Aero Research aan 

Ciba in 1948. 

• Er bestaan twee verschillende Aerodux nl;  

• Aerodux 185 met harder 155 in een mengverhouding van 100 : 20. 

• Aerodux 500 is beschikbaar in drie uitvoeringen 500 F ( snel) 

   500 M ( medium ) en 500 S ( langzaam ) en harder  501 

   Mengverhouding is 1 : 1 

   droogtijd is afhankelijk van de temperatuur van 1,5 uur tot 0,5 uur. 

 



    Aerodux 185 



De interessante vraag is nu welke Nederlands geregistreerde 
zweefvliegtuigen zijn  wel of niet met Kaurit gelijmd. 

 

• Bij de eerst grote bestelling van zweefvliegtuigen bij Schleicher             
( 1955) door de afdeling zweefvliegen  is geëist dat de 
zweefvliegtuigen met Aerolite gelijmd zou worden.  

 

• Deze onderhandelingen zijn gevoerd na de eerste serie 
proefvluchten met een geleende Ka 4 Rhonlerche van een duitse 
zweefvlieg club in 1955. 
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heeft gewerkt, terwijl in Frankrijk en Engeland na de oorlog alle 
met kaurit gelijmde vliegtuigen , ( ook de zweefvliegtuigen ) 
vernietigd zijn.  

• SHZA is gaan zoeken, in de nalatenschap van H. Schwing troffen 
we een verslag aan van diverse test vluchten met een Ka4  
Röhnlerche uit 1955. Rapport V.1765 van het Nationaal 
Luchtvaartlaboratorium. Dit rapport is opgemaakt door de heren 
T. van Oosterom en I. de Boer.  

• Bij het punt “diverse opmerkingen betreffende de uitvoering ” 
blad 7 punt  3.09 : “Bij bestelling door de KNVvL is het uit het 
oogpunt van standaardisering gewenst dat de toepassing van 
Aerolite-lijm wordt voorgeschreven”  



Rapport V.1765 van het  
Nationaal Luchtvaartlaboratorium.  

Ook bij de paragraaf voorgestelde wijzigingen  
punt 16 wordt Aerolite genoemd voor  
ALLE lijmverbindingen. 



Ook de bestelling van de KNVvL voor de zes  
( 6 ) stuks Go 4 type 3 in 1954 zijn met Aerolite 
verlijmd  
Het betreft hier de PH-206 tot en met PH-211, 

zie de opmerking bij “Sonstiges” . 
 



Welke zweefvliegtuigen zijn niet met Kaurit gelijmd: 
 

• Schemmp Hirth Gö IV  PH-206 t/m 211, deze zijn gelijmde met 
Aerolite. 

• Alle direct door de KNVvL bij de firma Schleicher bestelde 
zweefvliegtuigen begon met de drie Baby’s PH-212 t/m PH-214, 
daarna alle Ka-4, Ka6, Ka7, Ka8 en de Ka-13. 
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Welke zweefvliegtuigen zijn wel met Kaurit gelijmd: 
 

• Uit recente ervaringen en inspecties moeten we nu constateren 
dat veel latere “ Imports ” helaas met Kaurit zijn verlijmd. 

• De verwachting en hoop is dat de firma Schleicher nog een keer 
opening van zaken geeft bij welke type en serienummers de Kaurit 
lijm is verwerkt. 

 

 

 
• Hans Regeer. 

• 21 november 2017 


