
VOORDELEN

• Oplosmiddelen.

•  Aan te brengen op 
alle materialen.

• Hoge tack.

•  Verbinding muren/
membranen.

TECHNISCHE DEFINITIE.
SPECIALE LIJM DAMPSCHERM is bestemd voor het 
verlijmen van dampschermen.
Zorgt voor de randafdichting van het luchtdicht-
heidsmembraan (SEMIN DAMPSCHERM).
Uitstekende hechting zonder primer op de meeste 
materialen.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
• Op basis van acrylaat copolymeer.
• Zonder oplosmiddel en zonder isocyanaat.
• Kleur blauw/groen.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Blijft elastisch.
• Droge extract 73 %.
• Densiteit: 1,08 kg/l.
• Temperatuurbestendigheid: -10°C tot +50°C.
• Zeer goede vochtbestendigheid.
• Vorstbestendig tot -10°C.

VOORZORGSMAATREGELEN.
De temperatuur moet tijdens het aanbrengen en 
drogen tussen +5°C en +40°C liggen.
Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad > 70 %.
Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet schoon, droog, stofvrij, 
hard, hechtend, in goede staat, stofvrij en zonder 
enig spoor van ontkistingsolie zijn. 

TYPE TOEPASSING.
De lijm wordt aangebracht over de hele rand van 
de verticale en horizontale wanden, inclusief de 
kant die verbonden wordt met de vloer.

Breng een doorlopende strook lijm van 6-8 mm 
aan en plaats het dampscherm zo snel mogelijk 
(max. 15 min.) door het er licht op te drukken.
De lijm combineert de voordelen van een dub-
belzijdige lijm met de voordelen van een reactief 
lijmsysteem.
Gereedschap reinigen met water voor polyme-
risering.

DROOGTIJD.
Meestal 1 tot 3 dagen.
Afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, 
temperatuur en vochtigheid kan de droogtijd 
langer zijn.

LIJM VOOR HET  
VERLIJMEN VAN 
DAMPSCHERMEN

SPECIALE LIJM 
DAMPSCHERM
Voor het lijmen en 
afdichten van moeilijke 
zones op iedere 
ondergrond.

VERWERKING

GESCHIKTE ONDERGROND.
Beton, gips, steen, plamuur, hout, metaal.

VEILIGHEID.
Blad met veiligheidsgegevens beschikbaar op www.
quickfds.com. Raadpleeg het blad alvorens het pro-
duct te gebruiken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raad-
plegen en deze de verpakking tonen.
Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

VERPAKKING.
Kokers van 310 ml.

OPSLAG.
24 maanden in de originele, niet-aangebroken 
verpakking, beschermd tegen vorst en hoge tem-
peraturen.


