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TEKNISKT DATABLAD
SPRAY CONTACT ADHESIVE P125
P125 är ett sprutbart kontaktlim med snabb torkande
formulering, baserat på syntetiskt gummi och lösningsmedel.
Detta gör att det kan sprutas med rätt utrustning och tryckluft.

Tekniska data
Bas:

Syntetiskt gummi

Färg:

Röd

Flampunkt:

< + 23°C

Densitet (vid 20°C):

0.8 g/cm³ ±5 %

Lagring:

Max 12 mån. i oöppnad förpackning.
Förvaras torrt och skyddat från frost (mellan
0°C och +30°C)

Lukt:

Aromatisk

Dynamisk viskositet:

400 mPa.s ± 3

Konsistens:

Vätska

Vikt (kg/burk)

Innehåll (L/burk)

Burkar/pall (st)

19

20

30

Täckförmåga
Standard EPDM membran: 300 g/m2 (150 g/sida)
Fleece-belagt membran: 450 g/m2
Arbetsbeskrivning
Contact Adhesive P125 är ett lim som kan appliceras genom sprutning, vilket resulterar i låg förbrukning och en jämn spridning
av limmet. Contact Adhesive P125 används för att fästa gummiduk mot uppstående sarger och detaljer. Applicera Contact
Adhesive P125 på båda ytor som ska limmas samman. När limmet känns torrt, men ändå fortfarande lite klibbigt (beroende på
temperatur), är ytorna redo att sammanfogas. Använd en tryckrulle över hela ytan för att skapa ett ordentligt tryck mot underlaget.
Appliceringstemperatur: Min. +5°C. Vid temperaturer mellan +5-15 ˚C rekommenderar SealEco att limmet värms före
användning för bästa resultat. SealEco rekommenderar att användaren genomgår en utbildning före användning för att
säkerställa att rätt mängd appliceras och att det sker på ett korrekt sätt.
Konsultera även installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.
Lämpliga underlag
Typ: Betong, trä eller isolering med yta gjord av lämpligt material. P125 är inte kompatibel med XPS och EPS och har dålig
vidhäftning på bitumen.
Krav på ytan: Ren, torr, dammfri och fettfri
OBS!
Contact Adhesive P125 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.
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