Isolpaste
ISOLATIE PASTALIJM

VOORDELEN
- Tast schuimen niet aan
- Direct gebruiksklaar
- Hoge aanvangshechting
PRODUCT
Bostik Isolpaste is een dispersielijm voor de verlijming van
polystyreenschuimplaten.
TOEPASSINGEN
- Verlijming van polystyreenschuim isolatieplaten en
plafondtegels op poreuze ondergronden
- Toepasbaar voor zowel geëxpandeerd als geëxtrudeerd
polystyreenschuim (EPS en XPS)
EIGENSCHAPPEN
- Gebruiksklaar
- Pasteus
- Eénzijdig aanbrengen
- Fysisch drogend (moet vocht kwijt)
HECHTING
Goede hechting op polystyreenschuim en op poreuze
ondergronden als hout, beton*, gips, gipskarton, steen,
stuc- en pleisterwerk.
*Voor verlijming op prefab beton en gesloten ondergronden
wordt Bostiktop Foam aanbevolen.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergronden dienen vlak, schoon,
voldoende vast en vetvrij te zijn.
Aanbrengen: Isolpaste met een getande spaan op het
schuim of op de ondergrond aanbrengen. Een andere
mogelijkheid is om met een plamuurmes dotten aan te
brengen op het schuim of de ondergrond met een
onderlinge afstand van 10 à 15 cm.
Binnen 20 minuten, als de lijm nog vochtig is, het schuim op
de juiste plaats aanbrengen. Correcties zijn nog mogelijk.
Afbinden: Isolpaste bindt af binnen 24 uur. Onder vochtige
omstandigheden is de afbindtijd langer. Aanvangshechting
voldoende, ook voor normale plafondtegels. Zware platen
gedurende 30 minuten ondersteunen.
Reinigen: Niet uitgeharde resten Isolpaste verwijderen met
(warm) water.
Verbruik: Het verbruik bedraagt ca. 1 kg per m2

OPSLAG EN STABILITEIT
12 Maanden houdbaar in niet-geopende verpakking.
Vorstvrij, onder droge condities tussen +5°C en +30°C
bewaren.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

.

Techische kenmerken
Basis

styreen-acrylaat dispersie

Component

1

Oplosmiddel

water

Consistentie

pasteus

Vochtbestendigheid

na afbinden goed

Verwerkingstemperatuur

+10°C tot +35°C

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +70°C
Soortelijke massa

1,7 gr/ml

Droge stofgehalte

ca. 72%

Asgehalte

ca. 28%

Afbindtijd

24 uur (bij 20°C/RV 50%)

Artikelnummer

30811483

EAN code

8713572034244

Kleur

wit

Verpakking

14 kg emmer

Verpakt per

1

BOSTIK HOTLINE

Bostik BV
De voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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