
 

EXCELLENCE 
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RENOLIT ALKORPLUS81040

Contactlijm



TOEPASSING

PRODUCTOMSCHRIJVING

• Dakdetails (opkanten, doorvoeren, etc.)
• Dubbelzijdig verlijmen van niet-vliesgecacheerde dakbanen
• RENOLIT ALKORPLAN F/L/D, RENOLIT ALKORTEC F/D
• Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden

RENOLIT ALKORPLUS81040

Contactlijm

• Basis:    synthetische rubber (NBR, Nitril-rubber)
• Kleur:   wit, transparant
• Consistentie:  vloeibaar
• Volumieke massa bij 20°C: 900 kg/m³
• Verbruik:   min. 300 g/m² (2x150 g/m²)  (Afhankelijk van de ondergrond) 
• Vlampunt:  -17°C
• Drogestofgehalte (2 u, 120°C): 28% (±2%)
• Verwerkingstemperatuur:  Min. +5°C
• Bewaartijd:   12 maanden (ongeopend)
• Opslagcondities: tussen +5°C en +30°C (In droge omstandigheden)

TOEBEHOREN VERWERKING

• Handmatig: Borstel of roller
• Spuitsysteem met drukketel

81063-002: Compressor, ketel 20 l met direct aangedreven 2 cilinder. 
81063-003: Luchtslang 40 m met nodige koppelingen. (Verbinding met compressor)

81063-001: Spuitsysteem met drukketel, binnenemmer, drukmeters, slangen (10 meter van ketel tot pistool), spuitspistool
81044-001: Reiniger voor spuitmond

81063-007: Slangen voor spuitpistool (10m)
81063-006: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet.
81063-005: Lichtgewicht spuitpistool met regelbare spuitbreedte en regelbaar luchtdebiet incl. verlengstuk van 70 cm. 
Om gemakkelijker rechtopstaand te werken
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VERWERKING

• Volg de geldende plaatsingsrichtlijnen van de dakbedekking.
• Zorg dat de ondergrond vrij is van zichtbaar water, stof, losliggende delen, olie en vet.
• Op een sterk zuigende ondergrond kan eerst een laag contactlijm (+- 150 g/m²) aangebrachte worden alvorens 
   met de eigenlijke verlijming van de dakbedekking te starten.
• Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond en de onderzijde van de dakbedekking. Dit kan met een borstel, 
   een roller of een spuitinstallatie.
• Van zodra de lijm vingerdroog is kan de dakbedekking geplaatst worden.
• Druk de dakbedekking stevig aan om een goede verlijming te verzekeren.

VERPAKKING

TRANSPORT

 Artikelnummer  Verpakking  Inhoud     Verpakkingseenheid
 81040-003   bus   10 l (10 kg)   1 stuk
 81040-004   bus   1 l (1 kg)    6 stuks

• IMDG: Lijmen, Class 3 Rn 2301 Pkg Gr. II UN Nr: 1133
• IATA: Lijmen, Class 3 Pkg Gr. II. UN Nr:1133
• ADR: Lijmen, Class 3 RN 2301 UN Nr: 1133


