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verwijderen. Niet roken in de nabijheid van de spuitbus. De spuitbus niet in direct zonlicht plaatsen, te allen tijde blootstelling aan
temperaturen boven 40 °C vermijden. De houdbaarheid is tot 12
maanden na productiedatum (zie onderzijde spuitbus), mits koel
opgeslagen, in de originele, niet geopende verpakking.

Verwerking
De ondergrond moet vlak, schoon, droog en vetvrij zijn. Scherpe
delen moeten geëgaliseerd worden. Voor het gebruik, de spuitbus gedurende min. 30 seconden schudden om het drijfgas goed
te verdelen en daarmee een homogeen spuitbeeld te krijgen. De
spuitbus ca 15 - 20 cm van het te spuiten oppervlak houden.
De lijm moet tweezijdig worden aangebracht, op de ondergrond en
op EPDM. Als de lijm vingerdroog is de EPDM (binnen 10 minuten)
zorgvuldig en zonder luchtinsluiting terugslaan (voorkom hierbij
spanningen en plooien) en goed aanrollen met een siliconenroller
om een optimale verbinding te verkrijgen.
Open tijd
De open tijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Onder normale omstandigheden niet meer lijm opbrengen
dan in maximaal 5 tot 15 minuten bedekt kan worden. Bij hoge
temperaturen wordt de open tijd verkort.
Hakron Spuitlijm EPDM is een gebruiksklare contactlijm voor
verlijming van EPDM-folie. Deze lijm kan worden toegepast op
zowel horizontale als verticale ondergronden.

Toepassing
Spuitlijm EPDM is speciaal ontwikkeld voor de verkleving van
EPDM-folie op (droge) verticale en horizontale ondergronden van
bijvoorbeeld hout, bitumen, steenachtige materialen, gecacheerde
isolatieplaten, etc. Spuitlijm EPDM is een contactlijm die tweezijdig
dient te worden aangebracht.
Beperkingen
Niet geschikt voor verlijming van naadverbindingen in EPDM daken gevelsystemen. Niet geschikt voor het verlijmen op ongecacheerd (naakt) polystyreenschuim of weekgemaakt PVC.

Productgegevens
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Producttype: oplosmiddelhoudende contactlijm, afgevuld in
spuitbus
Fysische toestand: vloeibaar
Kleur: helder, geelachtig
Inhoud / gewicht: 750 ml, 525 g (incl bus 690 g).
Vlampunt: - 42 °C
Mengbaar met water: nee

Afbindtijd
De afbindtijd is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De
verlijmingssterkte neemt geleidelijk toe en bereikt na ca. 48 uur
zijn maximum.
Reiniging
Gebruikte gereedschappen kunnen met wasbenzine of met Hakron cleaner (ontvettings- en reinigingsmiddel, artikelnummer
W400010010) gereinigd worden.

Verwerkingstemperatuur
+ 5 °C tot + 35 °C.

Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond (tweezijdig aangebracht) en de te
verlijmen materialen, bedraagt de lijmopdracht ca. 0,35 l/m2. Per
spuitbus kan netto ca. 2 m2 dakoppervlak verlijmd worden.

Veiligheid
Transport
UN-NR: 1950
Proper Shipping Name
Aerosol, environmentally hazardous
Signaalwoord
GEVAAR

Levering/verpakking
Spuitlijm EPDM wordt geleverd in spuitbussen van 750 ml, artikelnummer Y350001750. Per doos 12 spuitbussen.

■■
■■
■■

H222–H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk:
kan openbarsten bij verhitting.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete
oppervlakken. – Niet roken.

Opslag/houdbaarheid

■■

De spuitbus in gesloten toestand droog en in een koele (> +5°C),
geventileerde ruimte bewaren. Alle mogelijke ontstekingsbronnen

■■
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P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel
vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In
goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat
zinkbis(dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 40 °C. Ook na gebruik niet
doorboren of verbranden.
Van dit product is een Veiligheidsinformatieblad (VIB) te downloaden van onze site en op aanvraag beschikbaar. Het VIB dient te
worden gelezen en begrepen voor gebruik.
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Opmerkingen
De in dit Productinformatieblad (PIB) vermelde informatie is met
zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle
aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze
informatie.
Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en
zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van
kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een
productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheidsen/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen
onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en
toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze PIB worden niet automatisch
verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze
producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts
instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze
verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle
verwerking ervan.
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische
vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze
medewerkers, die buiten het kader van deze PIB vallen, moeten
schriftelijk worden bevestigd.
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