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Paneltack HM
ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

VOORDELEN

- Geschikt voor vezelcement en o.a. aluminium

composiet panelen

- Sterk, hoog modulus

- KOMO gecertificeerd

- Geschikt voor vezelcement en o.a. aluminium

composiet panelen

- Sterk, hoog modulus

- KOMO gecertificeerd

PRODUCT

Paneltack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende,

elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, o.a.

voor de verlijming van vezelcement , natuursteen en

aluminium composiet gevelpanelen. 

TOEPASSINGEN 

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding,

boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

VOORDELEN 

- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij.

- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.

- Uitstekende mechanische sterkte.

- Goede vocht- en weersbestendigheid.

- Eenvoudige en snelle montage.

VERWERKING 

Zie ‘Algemene Verwerkingsvoorschriften

Gevelplaatverlijming’.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder

hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw

samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om

haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de

betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er

een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar,

volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12

maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op

bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Basis SMP (Silyl Modified Polymer)

Component 1

Type elastisch

Consistentie gladde, homogene pasta

Shore A ca. 52

Soortelijke massa ca. 1,5 gram/ml

Standvermogen 25 mm 0 mm (bij +20°C)

Huidvorming (begin) 15 min. (bij +20°C/RV 50%)

Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C

Treksterkte 2,6 N/mm2 ISO 37

Afschuifsterkte 2,5 N/mm2 ISO 37

Max. toelaatbare

verplaatsing

3 mm

Kleur zwart

Verpakt per 12

Pallet 1152 patronen / 720 worsten

Artikelnummer patronen 30132201

Artikelnummer worsten 30132181

EAN code patronen 8713572167201

EAN code worsten 8713572027925

Inhoud Kokers 290ml / Worsten 600ml

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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