Productblad

Icopal Daklijm
Artikelnummer: 18402
Productomschrijving

Universele bitumineuze daklijm.

Toepassing

Icopal Daklijm is een koud verwerkbaar, kant-en-klaar plakmiddel,
voegvullingsmassa en afdichtmiddel op basis van bitumen.

Producteigenschappen

• Direct te gebruiken.
• Universeel bitumineus verwerkbaar.
• Hecht op de meest voorkomende ondergronden.
• Hoge kleefkracht.
• Tevens te gebruiken als voegmiddel.

Verwerking

• Icopal Daklijm kan met een hand- of persluchtpistool worden verwerkt.
• Een schone spuitmond is belangrijk voor een gelijkmatige dosering.
• De zuiger en de zuigerwand van de persluchtpistolen goed ingevet
houden.
• De ondergrond dient schoon en droog te zijn.
• De lijm in rillen/strepen of spotsgewijs aanbrengen, zodat het oplosmiddel
kan verdampen.
• Factoren als temperatuur van de ondergrond, permeabiliteit van de te
verkleven materialen en de laagdikte bepalen de uithardingssnelheid.
• Direct na het aanbrengen is de kleefkracht meestal voldoende om
een geringe belasting te kunnen weerstaan.
• Maximale sterkte wordt na volledige uitharding bereikt.
• Het resultaat van de lijmverbinding is in sterke mate afhankelijk van de
uitvoeringsomstandigheden.
• Verwerkingstemperatuur: Omgeving +5°C tot +30°C.
Voorzorgsmaatregelen:
Zorg tijdens het verwerken van Icopal Daklijm voor een goede ventilatie.

Verbruik

Ca. 450 g per m².

Levering

Aflevering
In kokers à 300 ml,12 kokers per doos, 100 dozen per pallet
Opslag
Plaats de koker niet in de zon of bij een warmtebron.
Originele verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid
Ten minste houdbaar tot: zie etiket.
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Technische productgegevens
Productspecificatie

Methode

Waarde

Kleur
Viscositeit

Zwart
SV 40.2-89

250.000 cP

Verdunningsmiddel

White spirit

Oplosmiddel

Cl. II-1

MAL-code
Vlampunt
Droogtijd @ 20oC

3-3
DIN 52755

>27

SV 40.3 1989

Afhankelijk van de dikte van coating

Vorstbestendig

ja
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