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Technische specificatie
EPDM+
Productomschrijving
De EPDM+ is een verspuitbare contactlijm in een drukvat die zich kenmerkt door een hoge vaste stofgehalte en een hoge
temperatuur bestendigheid. Speciaal ontwikkeld om diverse materialen op het dak te verkleven. De lijm kan onder contante druk
zonder compressor of andere benodigdheden verwerkt worden en is gebruiksklaar. De lijm is gelijkmatig en snel te verwerken,
door een korte afdamptijd maar tegelijk ook lang te verwerken door een lange open tijd.

Toepassingsgebied
Deze EPDM+ contactlijm is geschikt voor diverse rubbertoepassingen: De lijm is geschikt op alle type EPDM-folie. Dit is te verlijmen
op o.a. multiplex, spaanplaat (OSB), beton en diverse gecacheerde isolatie platen (alu en glasvlies), hout, etc.
Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel
houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te
testen op geschiktheid. Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote
verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag
voor u klaar met advies.

Technische specificaties
Kleur:
Standard: Amber
Vaste stofgehalte:
44% (+/-2%)
Opbrengst:
12 m² per kg *
Afdamp tijd:
3-5 Minuten
Open tijd:
max. 60 Minuten
Eindsterkte:
+/- 48 uur
Brandcategorie:
Niet brandbaar
Temperatuursbestendigheid:
+110°C
Vochtbestendigheid: Na +/- 24 uur
Houdbaardheid:
ca. 18 maanden
Verpakingen
EPDM+ is in verschillende verpakking verkrijgbaar. Andere verpakkingen zijn beschikbaar
op aanvraag.
500ml Aerosol

Toebehoren
Slang (3,70 meter of 5,5 meter)
Pistool (kort of lang met 45cm extensie)
Handwals (75 mm of 190 mm breed)
Citrus cleaner

22,1 Ltr drukvat

