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TEKNISKT DATABLAD
PASTE ADHESIVE 3300
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Lim baserat på syntetisk gummi. Användningen för limning av SealEco´s EPDM och Butyl 
membran horisontala eller vertikala ytor och appliceras med standard utrustning.

Tekniska data

Innehåll (ml/förpackning) Antal/kartong (st) Kartonger/pall (st) Vikt (kg/pall)

600 12 60 537

Bas: Syntetiskt gummi

Färg: Svart

Flampunkt: <0 °C

Viskositet (vid 20°C): 4 500 ± 2 000 mPa.s

Torrhalt: 78 ±2 %

Densitet (vid 20°C): 1.200 ±50 kg/m³

Hållbarhet: 9 månader vid lagring svalt och torrt i
oöppnad förpackning. Lagras på väl
ventilerad plats.

Förbrukning 
8-12 meter / 600 ml förpackning.

Arbetsbeskrivning
Applicera limmet i mönster med en tätningspistol. Efter några minuter lägg ned EPDM membranet på limmet och tryck ned
ordentligt med en silikontryckrulle.
Limmets maximala öppentid beror på omgivande betingelser, maximalt 5 min vid 20°C och 50% relativ fuktighet. Limning på
varma ytor reducerar begränsningen i öppentid betydligt.
När limning sker på vertikala ytor kan det vara nödvändigt, beroende på tyngden av EPDM membranet, att använda limmet som
ett kontaktlim. Applicera limmet på underlaget lägg ned membranet på limmet och lossa det omedelbart, vänta ca 5 minuter så
att lösningsmedlen hinner avdunsta och lägg ned membranet igen. Tryck ned membranet med en tryckrulle av silikon.
Minsta tillåtna arbetstemperatur är +5°C. SealEco rekommenderar att förvärma limmet när det skall användas i temperaturer
5-15 °C, detta för att öka effektiviteten.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag
Paste Adhesive 3300 ger utmärkt vidhäftning på många olika underlagsåsom EPDM/Butyl gummi, hård PVC, akrylglas, rostfritt
stål, aluminium, betong, lättviktsbetong, bly, trä, bitumen substrat. Paste Adhesive 3300 kan inte användas å¨EPS; XPS or
mjukgjorda PVC membran. Substratet måste vara torrt och rent, fritt från olja och fett. Våta underlag eller underlag täckta med
fukt måste torkas innan limning. Smutsiga underlag och verktyg kan rengöras med Cleaing Wash 9700.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

OBS!
Enbart för professionell användning.
Paste Adhesive 3300 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.


