PARACOL MONTAGEKIT WB

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Constructielijm onder de vorm van een mastiek
Geen spijkers en schroeven
Vullend vermogen
Onmiddellijke hechting
Hoge eindsterkte
Op waterbasis, oplosmiddelvrij en geurloos

TOEPASSINGEN
•
•

Verlijmen en voegen van elementen in polystyreen of geëxpandeerd polyurethaan.
Ook geschikt voor het verlijmen op beton, metselwerk, pleister, hout, metaal, PVC...

TECHNISCHE GEGEVENS
Consistentie

Pasta

Basis

Synthetische elastomeer-emulsie in water

Trekweerstand na droging

45 kg/cm²

Open tijd

13 - 18 min.

Dichtheid

1,65 kg/l

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C

12 maanden

VOS

< 50 g/l

Temperatuurbestendigheid

-25°C - +70°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Wit

VERWERKING
Voorbereiding
De oppervlakken dienen proper en droog te zijn. Wij raden aan voor het gebruik, zich ervan te verzekeren dat het product
geschikt is voor zijn doel.
Aanbrengen
• Aanbrengen in strengen of in blokjes op het materiaal of de ondergrond.
• Het te verlijmen materiaal samendrukken in de juiste positie.
• Herpositionering is mogelijk gedurende 30 minuten.
• Zware materialen van meer dan 8 kg/m³ moeten gedurende 8 tot 15 uren ondersteund worden
• Een goede kleefkracht wordt bereikt na 1 uur, maar het is noodzakelijk 24 tot 48 uren te wachten alvorens het oppervlak
aan trekkrachten te onderwerpen.
Reinigen
Met water

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
* Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes
émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1/1
Rev 4, 05/04/22

