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TEKNISKT DATABLAD
ECOBOND V

Ecobond V används för att limma SealEco´s EPDM membran på vertikala ytor 
såsom trä, betong, metall(zink, aluminium, stål), isolering och bitumen.

Tekniska data

Täckförmåga
8-12 meter / 600 ml förpackning.

Arbetsbeskrivning
Ecobond V är färdig att användas och skall inte förtunnas eller blandas med andra produkter. Limmet kan appliceras på torrt
eller något fuktigt substrat om temperaturen är över 5 °C. SealEco rekommenderar att förvärma limmet när det skall användas i
temperaturer mellan 5 och 15 °C, detta för en ökad effektivitet. Underlaget skall vara helt rent och fritt från damm. Limmet
appliceras som strängar med ungefärlig storlek på 10 x 5 mm. Eftersom limmet har begränsad initial klibbförmåga kan mem-
branet glida ned, därför är det viktigt att applicera flera strängar av limmet. Om det krävs högt motstånd mot vindlast så kan det 
krävas att det adderas tryck på membranet under en tid tills limmet har härdat. När limmet är applicerat skall membranet
läggas på så fort som möjligt (inom 10 min) och tryckas ned med en tryckrulle, det gör att limmet trycks ut till ca 25 mm bred
limning och ca 2 mm tjockt. Det är viktigt att det finns mellanrum mellan de uttryckta strängarna om inte detta görs kommer det 
att ta väldigt lång tid innan limmet är genomhärdat. Limfogen är genomhärdad efter 1-15 dagar beroende på substrat, tempera-
tur, fuktighet.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag
Ecobond V fungerar väl på följande underlag trä, metall, modifierad bitumen. När man skall limma på isolering, konsultera 
teknisk data från producenten av isolering. Rengöring av icke härdat lim skall göras omedelbart med Cleaning Wash 9700. När 
limmet är härdat kan det inte lösas upp utan måste avlägnas mekaniskt.

OBS!
Konsultera MSDS före användning.
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.

Bas: MS polymer

Färg: Grå

Viskositet: 520 000 +/-15.000 mPa.s

Densitet: 1 550 kg/m³ ±10%

Applikationstemperatur: > +5°C

Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning.
Håll torr, borta från minusgrader och
på en väl ventilerad omgivning i temp
5-30 °C. Undvik kontakt med öppen
låga.

Innehåll (ml/folie förp.) Antal/låda (st/låda) Vikt (kg/låda)

600 12 12 


