1306045 - Griffon Montagekit Direct Vast Koker 380 g NL/FR

Montagekit Direct Vast

Montagelijm op basis van neopreenrubber
Voorbehandeling oppervlakken: Delen moeten schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn. Zorg voor een stevige ondergrond.
Gereedschap: Kitpistool en rubber hamer.
Verwerking
Verbruik: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca.
8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).
Gebruiksaanwijzing:
Schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en afsnijden op een diameter van
min. 0,5 cm. Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal,
om de 10 tot 30 cm in verticale strepen of dotten aanbrengen. Altijd lijm
aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materialen direct met een
schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is
nog mogelijk.
Bij zware materialen, materialen onder spanning en bij twee niet-poreuze
materialen zonodig fixeren, ondersteunen of pas ‘vast-los-vast’ methode toe.
‘Vast-los-vast’ methode: Materiaal monteren, aandrukken en direct lostrekken.
Na 5 minuten materialen weer bevestigen en aankloppen. Corrigeren is niet
mogelijk. Na gebruik koker direct goed sluiten.
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Bison Professional
Reiniger. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.
Productomschrijving
Montagelijm op basis van neopreenrubber. Ideaal voor materialen onder
spanning en zware materialen.
Toepassingsgebied
Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle
ondergronden, zoals hout, metaal, kunststof, keramiek, steen, pleisterwerk
en (gas)beton. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals panelen,
plafondelementen, boeiboorden, plaat- en isolatiemateriaal, regelwerk, plinten,
schroten, drempels, vensterbanken, sierlijsten en decoratiemateriaal. Ideaal
voor materialen onder belasting en zware materialen met behulp van de ‘vastlos-vast’ methode. Niet geschikt voor polystyreenschuim; gebruik hiervoor Bison
Professional Montagekit Binnen Afwerking. Niet geschikt voor het verlijmen van
PE, PP en bitumen.
Eigenschappen
· Hoge aanvangshechting
· Hoge eindsterkte
· Blijvend elastisch
· Vullend vermogen
· Vochtbestendig
· Overschilderbaar
Keuren/Normeringen
Keuren: KOMO: Montagelijm. Certificaat 32992 op basis van BRL 3107.

Droogtijden*
Handvast tijd: ca. Hecht onmiddellijk met vast-los-vast methode
Eindsterkte na: ca. 48 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Technische eigenschappen
Temperatuurbestendigheid: -20°C - +100°C
UV-bestendigheid: Zeer goed
Chemicaliënbestendigheid: Goed
Overschilderbaarheid: Zeer goed
Vullend vermogen: Goed
Technische specificaties
Basisgrondstof: Neopreen rubber
Kleur: Beige
Vastestofgehalte: ca. 70 %
Dichtheid: ca. 1.3 g/cm³
Vlampunt: K1 (<21°C)
Krimp: ca. 30 %
Opslagcondities
Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Droog
opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.

Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van omgeving, de lijm en de
te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C.
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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan 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.

