Bencofix® NP
Montagekit op basis van neopreenrubber
Factsheet: Bencofix-NP NL2201

Bencofix® NP is een pasteuse, universeel te gebruiken
montagekit op basis van neopreen.

Toepassingen
■ Voor het bevestigen van plinten, profielen, schroten,
rachels, houten regelwerk, panelen uit kunststof, kurk,
board en hout
■ Voor verlijming en montage op steen, tegels, beton,
en stucwerk
■ Voor polystyreen ongeschikt
Kenmerken
■ Elastische bevestiging
■ Snel verwerkbaar, trekt geen draden
■ Hoog vast stoffengehalte
■ Vult oneffenheden in de ondergrond op
■ Binnen en buiten verwerkbaar
■ Watervast systeem
Hechting
Goede verlijming op ondergronden die schoon,
droog en vetvrij zijn. Bij twijfel eigen proeven nemen
of advies inwinnen.
Ondergronden
Ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij
te zijn. Omdat montagekit moet kunnen afluchten is
het noodzakelijk dat één van de te verlijmen
ondergronden poreus is.
Verwerking
Bencofix-NP is met een standaard hand-, luchtdruk- of
accupistool te verspuiten. De montagekit gelijkmatig in
strepen op de te verlijmen ondergrond aanbrengen en
vastdrukken. Vervolgens loshalen en na 5 tot 15
minuten nogmaals stevig vastdrukken. Bij zwaardere
te verlijmen producten minimaal 8 minuten wachten.
Vooral bij het bevestigen van profielen de montagekit
goed verdelen.

Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV
Samenstelling:
Neopreen met vulstoffen
Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +30°C
Temperatuur bestendigheid: -20°C tot +70°C
Uithardingstijd:
< 36 uur, afhankelijk van
ondergrond en temperatuur
Soortelijk gewicht:
1,10
Huidvorming:
5 min.
Verwerkingstijd:
5-20 min.
Trekkracht hout/hout:
28,5 kg/cm² (20°C)
12,5 kg/cm² (60°C)
8,5 kg/cm² (80°C)
Waterabsorptie:
nihil
Vaste stoffen (ISO 52451): 54%
Kleur
Beige.
Reiniging
Verse montagekit is direct te verwijderen met Bloem
Cleaner “Glass + Metall”, thinner of aceton.
Uitgeharde montagekit is alleen nog mechanisch te
verwijderen.
Verpakking
Kokers à 310 ml. Worsten à 600 ml.
Andere verpakkingsvormen op aanvraag.
Opslag en houdbaarheid
Koel en droog, tussen 5°C en 25°C bewaren.
Ongeopende verpakking tenminste 12 maanden
houdbaar.
Veiligheidsmaatregelen
Ventileren tijdens de verwerking. Contact met de
huid voorkomen. Contact met levens- en
genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Na contact met
ogen met veel water spoelen en arts raadplegen. Bij
doelmatige toepassing is het verrubberde product
zonder risico. Zie betreffende veiligheidsblad voor
overige informatie.
Vervoersclassificatie
Niet van toepassing.
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Onze specificaties zijn gebaseerd op de laatste stand der techniek en naar beste weten opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Daar toepassingen en omstandigheden tijdens het gebruik
buiten onze beoordeling vallen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen. De gebruiker is niet ontheven van de noodzaak om eigen tests uit te voeren voor de beoogde toepassing.
Als gevolg van de verschillende materialen, verwerkingsmethoden en lokale factoren waarop wij geen invloed kunnen hebben, kan geen garantie worden aanvaard. Eigen beproevingen zijn doorslaggevend.
Op onze aanbevelingen, instructies en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Bloem Sealants BV van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

