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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
PASTE ADHESIVE 3300

Lijm op basis van een synthetisch rubber, geschikt voor verkleving van SealEco EPDM 
en Butyl op zowel horizontale als verticale ondergronden. Paste Adhesive 3300 wordt 
aangebracht met een kitpistool of een lijmkam.

Technische data

Gemiddeld verbruik   
8 - 12 meter / 600 ml worst.

Gebruiksaanwijzing  
Breng de lijm aan in strepen op de ondergrond met een kitpistool. Plaats na enkele minuten de EPDM strip in de lijm en  
rol de EPDM stevig aan met een siliconen aandrukrol. De maximum open tijd hangt af van de omgevingstemperatuur (max. 5 
min bij 20°C - 50% RV). Bij een verkleving op een warme ondergrond en bij warm weer zal de open tijd aanzienlijk verminderen. 
Bij verticale verkleving kan het noodzakelijk zijn de folie in de lijm de rollen en dan direct terug uit elkaar te halen. Laat  
vervolgens 5 minuten uitdampen en breng dan opnieuw aan (principe van een contactlijm). Vervolgens weerom stevig aanrollen. 
De minimale verwerkingstemperatuur is +5°C. SealEco raadt aan de lijm op te warmen tot kamertemperatuur bij temperaturen 
tussen +5°C en 15°C om de efficiëntie te verhogen.  
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie. 

Geschikte ondergronden  
Paste Adhesive 3300 geeft een zeer goede hechting op Sealeco EPDM en butyl, hard PVC, acrylplaat, RVS, SVS, steen, beton, 
gasbeton, lood, hout en bitumineuze ondergronden. Paste Adhesive 3300 is niet compatibel met XPS, EPX en weekgemaakte 
PVC folies. De ondergrond moet perfect proper zijn. Verwijder alle olie en vetten. Stoffige en vuile ondergronden altijd reinigen. 
Verkleving op vochtige ondergronden is niet mogelijk. Op poreuze ondergronden altijd Primer 9800 aanbrengen. Vervuilde  
rubber reinigen met Cleaning Wash 9700.

Nota   
Paste Adhesive 3300 is ontvlambaar. Vermijd open vuur of andere ontstekingsbronnen. 
Raadpleeg de veiligheidsinstructies 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. 

Basis: Lijm op basis van een synthetisch rubber

Kleur: Zwart/donkergrijs

Vlampunt: <0°C

Viscositeit (bij 20°C): 4.500 ±2.000 Pa.s

Vaste stof: 78 ±2 %

Densiteit (bij 20°C): 1.200 ±50 kg/m³

Bewaartijd: 9 maanden in ongeopende verpakking  
in een goed geventileerde ruimte bij een  
temperatuur tussen +5°C en 30°C. 

Inhoud (ml/worst) St/doos Dozen/pallet Gewicht (kg/pallet)

600 12 60 537


