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De PU-lijm PU-LMF-02 is een oplosmiddel- en weekmakervrije, vloeibare 1-componentpolyurethaanlijm speciaal voor het verlijmen van de RESITRIX® CL EPDM dakbedekking.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
De lijm PU-LMF-02 wordt gebruikt voor het streepsgewijs verlijmen met de ondergrond van de EPDM dakbaan
RESITRIX® CL op:
• bitumineuze dakbanen,
• EPS-hardschuim panelen,
• houtmaterialen,
• vaste materialen.
• Voor overige ondergronden, specifieke en
gedetailleerde ondergrondeisen en individuele
verwerkingsinstructies dient u contact op te
nemen met onze technische afdeling.
• Niet voor de verlijming op weekmaakhoudende PVC.

www.resitrix.de
54

RESITRIX® Productcatalogus

PU-LMF 02

PU-LMF-02 – De oppervlaktelijm

PU-LMF-02

OPLOS- EN REINIGINGSMIDDELEN

Verwerkingstemperatuur:
+ 5° C tot + 40° C

Na gebruik moet het gebruikte
gereedschap direct met de reiniger
G 500 schoon worden gemaakt.
De reiniger G 500 is geschikt voor
het ontvetten van metalen ondergronden en voor het reinigen
van licht vervuilde apparaten en
gereedschappen. Uitgeharde lijm
kan alleen mechanisch worden
verwijderd.

TOEPASSING | VERLIJMING
PU-LMF-02 wordt in banen en
gelijkmatig in rupsvorm op het
hechtoppervlak aangebracht. Lengteen dwarsnaden mogen niet van lijm
worden voorzien. Lijmophopingen
moeten worden voorkomen.

OPSLAG

ø10

17

VERWERKINGSTIJD
De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 30 minuten bij normale weersomstandigheden en varieert afhankelijk van het weer, de temperatuur
en de luchtvochtigheid. Wij raden
echter een verwerkingstijd van 5
tot 10 minuten aan. De lijm moet
worden verwerkt binnen uiterlijk 30
minuten en voordat er huidvorming
plaatsvindt.

PU-LMF-02 is gevoelig voor vocht
en moet daarom luchtdicht afgesloten in een droge omgeving worden bewaard. Daarom moet u de
aangebroken verpakking zorgvuldig
sluiten en deze op tijd verbruiken.
De optimale opslagtemperatuur
ligt tussen + 5 °C en + 25 °C. In de
ongeopende, originele verpakking
bedraagt de bewaartijd onder de
hierboven genoemde omstandigheden 9 maanden. Tegen vorst
beschermen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
BASIS

polyurethaan

KLEUR

blauw

CONSISTENTIE

vloeibaar, goed strijkbaar

DICHTHEID

ca. 1065 kg/m3

VISCOSITEIT
(BIJ + 23° C)

≈ 6.500 mPas

TEMPERATUURBESTENDIGHEID

- 40° C tot + 80° C

VERBRUIK

Ø 200 g/m2

PU-LMF 02

VERWERKING

VERPAKKINGSEENHEID
KG PER JERRYCAN

6

Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze
EU-veiligheidsgegevensbladen en
de veiligheidsinstructies op onze
verpakkingslabels naleven.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen
eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma’s door te voeren als die
beantwoordenaan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.
CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.
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