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TECHNISCHE SPECIFICATIE
E 122 CONTACTLIJM
PRODUCTOMSCHRIJVING
E 122 contactlijm is een gebruiksklare contactlijm voor het verlijmen van naakte polyolefine membranen
op diverse substraten.

PRODUCTTYPE
Kleefstof gebaseerd op een synthetische rubber en synthetische harsen, opgelost in een ontvlambaar
organisch oplosmiddel

KENMERKEN
E 122 contactlijm

Eigenschappen

Kleur

Licht geel

Viscositeit 20°C (Methode: SL 002A)

2.250 ± 750 mPa.s

Vlampunt (closed cup)

< 0 °C

Dichtheid 20°C (Methode: SL 006A)

750 ± 10 kg/m³

Droge stof (Methode: SL 001C)
Houdbaarheid

31,5 ± 2 %
9 maanden,
mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.

EIGENSCHAPPEN
E 122 contactlijm heeft goede verlijmingeigenschappen in de temperatuurrange
van - 30 C tot + 90 C. E 122 contactlijm bezit eveneens een goede watervastheid.

GEBRUIKS- AANWIJZING
E 122 contactlijm kan worden aangebracht met een borstel of roller etc.
De geadviseerde hoeveelheid lijm is 175 - 250 gram/m² per te verlijmen zijde.
Na het aanlijmen dient een open tijd in acht te worden genomen, teneinde de oplosmiddelen gelegenheid
te geven te verdampen. Het juiste tijdstip van verlijming, is te bepalen door stevig met een vinger op de
lijmlaag te drukken. De lijm dient dan nog enigszins te kleven, maar niet meer aan de vinger te hechten.
Vervolgens worden de beide gelijmde vlakken, onder vermijding van luchtinslag tegen elkaar gebracht en
wel onmiddellijk in de juiste stand. De hechtkracht is nl. van dien aard, dat verschuiving naderhand niet
meer mogelijk is. Hierna stevig aanrollen cq. aandrukken om een goede verbinding tot stand te brengen.
De maximaal toegestane open tijd bedraagt bij contactverlijming circa 1 uur.
Product onder droge weersomstandigheden en bij minimaal + 5 °C verwerken.
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REINIGING
Gebruikte gereedschappen kunnen worden gereinigd met benzine.

WAARSCHUWING




Gezien de grote variatie tussen de in de markt aanwezige polyolefine membranen is het gebruik van
E 122 contactlijm alleen toegestaan na vrijgave door SealEco BV.
E 122 contactlijm is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

OPMERKING
 Een N-product bevindt zich in een ontwikkelstadium wat betekent dat:
 De levertijd langer kan zijn dan 10 werkdagen.
 De productspecificaties door SealEco BV gewijzigd kunnen worden.
 Het product met onmiddellijke ingang teruggetrokken kan worden.

DISCLAIMER
Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing en gebruik van onze producten,
zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht.
De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt
gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die
buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten
geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste
zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig
andere wijze door SealEco B.V. wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving.
Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge
van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de
verkoopvoorwaarden van SealEco B.V. (een kopie van die voorwaarden is op verzoek beschikbaar). SealEco B.V. acceptatie van
orders voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met die verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie
in dit document (noch enige informatie die mondeling, schriftelijk of via tests is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming,
aanbeveling of aanmoediging door SealEco B.V. of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te
gebruiken dat inbreuk maakt op of conflicteert met een octrooi. SealEco B.V. verklaart noch garandeert dat het gebruik van zijn
producten of processen geen inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of hij de
vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.
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