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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
PUR ADHESIVE P150
PUR Adhesive P150 is een lijm op basis van polyurethaan voor verkleving van SealEco
ongecacheerde EPDM folies op een horizontale ondergrond.

Technische data
Basis:

Polyurethaan

Kleur:

Geel

Vlampunt:

-4°C

Densiteit (bij 20°C):

1.05 g/cm³

Kookpunt:

+76°C

Vaste stof:

82%

Dynamische viscositeit:

2 500 mPa.s

Bewaartijd:

9 maanden in de originele ongeopende
verpakking in een droge en goed geventileerde ruimte tussen 5°C en 30°C.

Gewicht (kg/bus)

Inhoud (L/bus)

Bussen/doos (st)

Max bussen/pallet (st)

Max gewicht/pallet (kg)

2

1,94

6

216

432

5

4,85

N/A

120

630

10

9,7

N/A

50

500

Beschikbaarheid afhankelijk per land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik
350 g/m² (aangebracht in rillen).
Gebruiksaanwijzing
PUR Adhesive P150 wordt aangebracht in rillen. Hiervoor zal men de lijmbus perforeren met gaten van ca. 6 mm en een
tussenafstand van 50 mm. Wacht na het aanbrengen van de lijm totdat deze voldoende is uitgedampt. De lijm zal lichtes beginnen opschuimen en lichter worden van kleur. Rol vervolgens de folie in de lijm en borstel deze aan zonder spanning in het
membraan te brengen. Aangezien het een traag uithardende lijm is, kan men de positie van het membraan corrigeren na het
uitrollen ervan. Rol nogmaals aan na 30 minuten. De open tijd van PUR adhesive P150 is sterk afhankelijk van de temperatuur
en vochtigheid en bedraagt 5 - 35 minuten. PUR Adhesive P150 kan gebruikt worden tussen +5°C en 30°C. Bij temperaturen
tussen+5°C en 15°C is het aangeraden de lijm op te warmen tot kamertemperatuur om de efficiëntie te verhogen.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
Geschikte ondergronden
Beton, lichtgewicht beton, hout, bitumineuze ondergronden met mineralen en gecacheerde isolatieplaten. Raadpleeg de technische fiche van de isolatie voor gebruik. De ondergronden moeten proper en droog zijn en vrij van oliën en vetten.
Nota
Pur Adhesive P150 is licht ontvlambaar. Hou verwijderd van open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Lees de veiligheidsfiche voor gebruik.
Vrijwaringsverklaring
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op
www.sealeco.com.
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