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TECHNISCHE SPECIFICATIE
Topskin Modular Waterbased Bonding Adhesive
Omschrijving:
Topskin Modular Water Based Bonding Adhesive is een contactlijm voor de
verkleving van Topskin EPDM met goedgekeurde isolatiepanelen, hout, metselwerk
en andere aanvaardbare ondergronden.
Voorbereiding:
De ondergrond waarop Topskin Water Based Bonding Adhesive wordt aangebracht,
moet proper, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde
materialen, olie, vetten en andere vervuilers. Het te bewerken oppervlak wordt
gereinigd met een borstel of zuivere doek. Roer de lijm goed om voor en tijdens
gebruik, om zo een homogene massa te bekomen zonder resten op de bodem
of klonters. Als de lijm lange tijd aan temperaturen lager dan 15°C werd
blootgesteld, dient deze voor gebruik terug op kamertemperatuur te worden
gebracht.
Verwerking:
Breng vrijwel gelijktijdig op beide te verlijmen oppervlakken een lijm aan om gelijke
droogtijden te bekomen. Vermijd plasvorming. Gebruik oplosmiddelbestendige
verfrollers voor het manueel aanbrengen van de lijm. Zorg ervoor dat de lijm in een
dunne, gelijkmatige laag wordt aangebracht. Breng geen lijm aan in de naadzones.
Het gebruik van een lijmkar kan de productiviteit verhogen en het lijmverbruik
verminderen. Laat de lijm contactdroog worden (tijd hangt af
van de weersomstandigheden) alvorens de oppervlakken met elkaar te verbinden.
Controleer de droogheid van de lijm met de touch-push test, zoals beschreven in de
verwerkingsvoorschriften.
Verbruik:
Het gemiddeld verbruik hangt af van de gladheid van het oppervlak en de
verwerkingsmethode.
Contactlijm methode: tussen 6 en 9 m² per gallon.
Eénzijdig (nat sluiten): tussen 8 en 10 m² per gallon.
Eigenschappen:
Technisch






Basis
Kleur
Vaste stoffen (%)
Viscositeit (cp)
Soortelijk gewicht

Latex
Wit (wanneer net aangebracht)
Doorzichtig (als droog)
49 – 52,5
16000 - 20000
1,0
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Verpakking / Stockage / Levensduur:
Verpakking: 18,9 l (5 gallon) blikken.
Stockage: Bewaar in originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen
15°C en 25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.
Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen
volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is
echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een
richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en
stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te
worden nagegaan. Het product moet na het openen vlot en homogeen vermengbaar
zijn (zonder klonteren) en een uniforme kleur vertonen.
Voorzorgsmaatregelen:
Zie de Veiligheidsbladen. Vermijd contact met huid en ogen. Lijm mag niet verdund
worden.
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