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TEKNISKT DATABLAD
PUR ADHESIVE P150

Pur Adhesive P150 är ett PU-baserat lim och används för att fästa SealEco 
gummiduken mot takets underlag.

Tekniska data

Täckförmåga
350 g/m².

Arbetsbeskrivning
Stansa ungefär sex hål med ungefärligt avstånd på 4 cm på en sidan av behållare och i nedre delen. Limmet kan sedan
appliceras på taken i strängar med ungefärligt avstånd på 4 cm. Eftersom limmet torkar relativt långsamt så kan man göra
korrigeringar efter att membranet har lagts ned på limmet. Pur Adhesive P150 har en öppentid på ca 5-35 minuter beroende på 
omgivande temperatur(5-30 °C), luftfuktighet, vidhastighet, etc. Membranet skall läggas ned på limmet inom denna tid. Innan 
membranet kan läggas ned på limmet skall limmet ha skummat sig och det mesta av lösningsmedlet ha avdunstat. Rulla mem-
branet i det våta limmet och pressa ned det med en gummiskrapa eller kvast. Borsta ytterligare en gång efter ca 30 min utan att 
sträcka ut membranet så att det pressas ner i limmet och ligger jämnt.
Minsta tillåtna processtemperatur är +5 °C. Vid temperaturer mellan 5 och 15 °C rekommenderar SealEco att man förvärmer
limmet för bästa effektivitet.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag
Betong, lättviktsbetong, trä, mineraliserad bitumen, och isolering med yta anpassad för limning. Substratet skall vara rent, torrt, 
fritt från partiklar och fett. 
Kontakta vår tekniska avdelning för mer detaljerad information om limning av isolering.

OBS!
Pur Adhesive P150 är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. 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: Polyuretan

Färg: Gul

Flampunkt: -4°C

Densitet (vid 20 °C): 1.05 g/cm³

Kokpunkt: +76°C

Torrsubstanshalt: 82%

Dynamisk viskositet: 2500 mPa.s

Hållbarhet: Max. 9 mån. efter produktionsdatum
(datum fi nns på burken). Förvaras torrt
och fritt från frost i ett välventilerat
utrymme.

Vikt (kg/förp.) Innehåll (L/förp.) Förp./kartong (st) Kartonger/pall (st) Vikt/pall (kg)

2 1.94 6 216 432

5 4.85 N/A 120 630

10 9.7 N/A 50 500
Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.


