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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
WATER BASED ADHESIVE WBA 001

Water Based Adhesive WBA is een lijm met een oplosmiddelvrije 
acrylemulsie welke een goede hechting en een lange open tijd 
heeft. Het wordt gebruikt voor het bevestigen van SealEco EPDM 
op verschillende absorberende dakoppervlakken zoals: vezelplaat, 
spaanplaat, multiplex, beton, enzovoort.

Gemiddeld verbruik 
3.5 m²/liter (300 g/m²)

Gebruiksaanwijzing   
Water Based Adhesive is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. De lijm kan enkel verwerkt worden in droge  
omstandigheden bij temperaturen tussen +5°C en 30°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C raadt SealEco aan de  
lijm op te warmen tot maximum 30°C. De temperatuur van de lijm dient minstens 15°C te bedragen bij het aanbrengen ervan. 
Roer de lijm mechanisch op voor gebruik. Water Based Adhesive wordt aangebracht met een getande lijmkam of vachtroller. 
Een verbruik van circa 3 m² per liter dient te worden aangebracht op open gestructureerde oppervlakken, oplopend tot 
maximaal 4 m² per liter voor gladde oppervlakken zoals multiplex. De watergedragen lijm heeft een open tijd van 5 tot 35 
minuten afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende deze periode moet het membraan in de lijm worden geplaatst. 
Rol het membraan in de natte lijm en druk het aan met een aandrukrol of bezem. Een volledige overdracht van lijm zou zichtbaar 
moeten zijn aan de achterzijde van het membraan. De uithardingstijd is afhankelijk van de weersomstandigheden en bedraagt 1 
tot 4 dagen. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden 
Water Based Adhesive kan gebruikt worden op niet gecacheerde SealEco EPDM membranen en op ondergronden zoals:
beton, hout en isolatieplaten voorzien van een geschikte facer. De platen moeten vochtbestendig zijn, maar mogen niet behan-
deld zijn met stoffen die de hechting verminderen, b.v. wax enz. Oppervlakken die uitloogbare verbindingen bevatten, zijn niet 
geschikt voor gebruik met deze lijm. 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  
Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften 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.

Technische data

Verpakking

Basis: Acrylemulsie

Kleur: Crème / beige

Consistentie: Vloeibaar

Densiteit (bij 20°C): 1.2 g/cm³

Viscositeit (bij 20°C): 60 000 mPa.s

Vaste stof: 55%

Bewaartijd: 12 maanden in ongeopende  
verpakking op een droge plaats bij 
temperaturen tussen +10°C en 25°C. 

Gewicht (kg/stuk) Inhoud (L/stuk)

6 5

28.3 25
Beschikbaarheid afhankelijk per land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie.


