Montagelijm
Productomschrijving

De montagelijm is een universele lijm op basis van MS
polymeer voor toepassing in de bouw en industrie. Deze
lijm is uitstekend geschikt voor het bevestigen en waterdicht afwerken van foliën aan het binnenspouwblad.
Uniek aan deze montagelijm is dat de lijm zelfs op natte
ondergronden zeer goed hecht. Ook in de natte jaargetijden is deze montagelijm dus prima te gebruiken.

Toepassingen







Verlijmen van vinyl- en EPDM-folie
Verlijmen van bitumen producten
Watervaste hout- en glasmontage
Universele bouw-, glas- en sanitairlijm
Verlijmings- en afdichtingskit voor natuursteen
Carrosseriebouw- en metaalnadenkit

Besteltabel
bestelnr.

omschrijving

650250

koker montagelijm

inhoud
ml

verpakking
klein/groot

290

1/24

Toebehoren
bestelnr.

omschrijving

verpakking

916521

handpistool

1

916301

aandrukwals siliconen

1

Verwerking

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. De ondergrond
eventueel primeren met butyltape primer. De lijm
aanbrengen met een kitspuit. Na het aanbrengen het te
verlijmen product goed aandrukken. Het verbruik is ca. 5 à
7 meter per koker. De montagelijm kan het beste worden
verwerkt bij een temperatuur van minimaal +5°C. Bij
warme weersomstandigheden (eventueel) de overtollige
lijm direct verwijderen of gladstrijken, omdat er snel
huidvorming optreedt.

Reiniging

Gebruikt gereedschap kan met ethylacetaat of benzine
worden gereinigd.

Technische gegevens








Blijvend elastisch
Schimmelbestendig
Overschilderbaar
IJzersterke hechting
Weekmaker- en isocynaatvrij
Universeel toepasbaar
Kleur: zwart

Ondergronden






Opslag en afvoer

 Maximaal 9 maanden houdbaar, mits koel opgeslagen
in de originele, niet geopende verpakking
 Lege kokers afvoeren in geschikte container
 Contact met huid- en ogen vermijden

Veiligheid

De montagelijm is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.
Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

Vochtige ondergronden
Houten ondergronden
Steenachtige ondergronden
Diverse kunststof folies, PVC, tpo e.d.
Glas en spiegels

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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