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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
PUR ADHESIVE 3200

PUR Adhesive 3200 wordt gebruikt voor het verkleven van 
vliesgecacheerde SealEco EPDM membranen op verschillende 
ondergronden. Tengevolge van de specifieke samenstelling van de 
lijm is de penetratie van de lijm zeer beperkt zelfs op zeer zuigende 
ondergronden. 

Technische data

Verpakking

Gemiddeld verbruik 
350 g/m² indien partieel verkleefd.
450 g/m² indien volvlakkig verkleefd.

Gebruiksaanwijzing 
PUR Adhesive 3200 is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. De lijm kan enkel verwerkt worden bij temperaturen 
tussen +5°C en 30°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C raadt SealEco aan de polyurethaanlijm op te warmen tot 
maximum 30°C. De temperatuur van de lijm dient minstens 15°C te bedragen bij het aanbrengen ervan. 
Bij een partiële verkleving wordt de lijm aangebracht in rillen. Hiervoor zal men de lijmbus perforeren met gaten van Ø 6 mm en 
een tussenafstand van 50 mm. Vermijd lijm tussen de naadverbindingen. Wacht (5 min. bij 20°C) na het aanbrengen van de lijm 
totdat deze lichtjes begint op te schuimen en witter wordt. 
In het geval van een volvlakkige verkleving, dient de lijm aangebracht te worden met een getande lijmkam of vachtroller. 
Rol vervolgens de folie in de lijm en borstel deze aan in de breedterichting, herhaal dit na 30 minuten. De maximale open tijd 
bedraagt 20 minuten. Hechtingstijd: zoals iedere PUR lijm reageert ook deze lijm met de luchtvochtigheid. De uithardingstijd 
wordt dan ook bepaald door de luchtvochtigheid en bedraagt tussen 1 uur en 2 dagen. 

Geschikte ondergronden
PUR Adhesive 3200 kan verkleefd worden op ondergronden zoals: hout, beton, lichtgewicht beton, hout, geschikte isolatietypes 
en bitumineuze ondergronden. Verkleving op bitumen met een laag smeltpunt, met leischilfers, bezand of getalkt zijn niet 
toegelaten. De ondergronden moeten proper zijn en vrij van oliën, vetten en vocht. De oppervlaktetemperatuur dient minimaal 
+5°C te bedragen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota 
PUR Adhesive 3200 is licht ontvlambaar. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en 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: Polyurethaan

Kleur: Lichtgeel

Consistentie: Vloeibaar

Vlampunt: -18°C

Viscositeit (bij 20°C): 6.000 mPa.s

Densiteit: (bij 20°C) 1 g/cm³

Bewaartijd: 9 maanden in ongeopende verpakking. 
Bewaar droog in een geventileerde ruimte 
bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.

Gewicht (kg/bus) Inhoud (L/bus) Bussen/pallet (st) Gewicht/pallet (kg)

10 10 50 525

20 20 24 505

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.


