
MultiColl-ExpressMultiColl-Express
Kleurloze, universele, sterke PUR lijm

KleurenKleuren LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 1200

VPEVPE 15 x 15 x 310 ml310 ml

verpakking koker

verpakkingscode 15

art.nr.art.nr.

kleurloos 1571 ◼

VerbruikVerbruik Ca. 5 - 15 g/m² in rillen aangebracht, bij dotverlijming ca. 50 gr/m²

ToepassingToepassing Binnen en buiten■
Universeel te gebruiken■
Hout, metaal, keramiek, PVC, styropoor en glas■
Montage van meubelen, panelen, lijsten en deuren, kozijnen■
Verlijmen van houten ramen en deuren■
Niet voor PE, PP, PTFE en siliconen■

EigenschappenEigenschappen Eén-component■
Oplosmiddelvrij■
Met grote kleefkracht, geen vlekvorming■
Onzichtbare verlijming■
Watervast conform (DIN EN 204): D4■
Niet uitzakkend, egaliseert oneffenheden■
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Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20°C) ca. 1,1 gr/ml

Open tijd ca. 5 minuten (+20°C/65 % relatieve luchtvochtigheid)

Druktijd min. 60 minuten (+20°C/65 % relatieve luchtvochtigheid)

Effectief -30°C tot +100°C

Schuifsterkte (hout/hout) > 10 N/mm²

Watervastheid (EN 204) D4

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn.

■

VoorbereidingVoorbereiding
Behang, lak of verflagen zijn geen geschikte ondergronden, daarom deze verwijderen.

■

VerwerkingVerwerking

Verwerking met een kitpistool.
Voegdelen licht vochtig maken om een maximale lijmkracht en snelle sterkteopbouw te
verkrijgen. Twee niet poreuze voegdelen: slechts één zijde licht vochtig maken. Lijm op
een zijde aanbrengen en het te verlijmen deel binnen 5 minuten eventueel licht schuivend
en draaiend krachtig erop drukken. Grotere lijmkracht door het samenpersen van de
voegdelen (min. 60 minuten). Tijdens de doorharding te verlijmen delen niet meer
bewegen.
Het materiaal in rillen of dotten aanbrengen.

VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

■

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Hand- en luchtdruk kitpistool

Reiniging in verse toestand met Gereedschapsreiniger of Verdunning V 101, daarna alleen
nog mechanisch te verwijderen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de
plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
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Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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