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DOMOSTYL® HYBRIDE
Lijm

1. MATERIAAL

Product:
DOMOSTYL® HYBRIDE is een neutrale mastieklijm met een
permanente elasticiteit op basis van MS-polymeren.

Technische Eigenschappen:

Basis MS-polymeren
Consistentie Pastavormig
Verhardingssysteem Reactie met de luchtvochtigheid
Vliesvorming Ong. 10 min. (bij 20°C/65% R.V.)
Polymerisatiesnelheid 2 mm/24 uur (bij 20°C/65% R.V.)
Hardheid (Shore A) 40±5
Temperatuurbestendigheid
(na verharding) -40°C tot +90°C

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Kenmerken:
 Gemakkelijk aan te brengen en te extruderen
 Goede aanhechting
 Heeft een permanente elasticiteit na polymerisatie
 Uitstekende bestendigheid tegen UV-stralen en tegen klimaatsinvloeden
 Overschilderbaar met watergedragen verf. Siliconenhars, silicaat verf

en de gemengde producten mogen niet worden gebruikt
 Bevat geen isocyanaten, noch oplosmiddelen, zuren of halogenen

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder 
voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te 
wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte 
van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de ge-
bruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, 
nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de 
vertegenwoordigers.  

H
Y

BR
ID



2

09-2017 NMC sa / 2017 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen 
of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatom-
standigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, 
aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.
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3. GEBRUIK
Toepassing:
Lijmen en voegen van decoratie-elementen.

Verpakkingswijze:
Kleur: wit
Verpakking: koker 290 ml

Houdbaarheid:
In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen 
tussen +5°C tot +25°C. Zie datum op de verpakking.

Ondergrond:
Aard: de meeste courant gebruikte bouwmaterialen: aluminium, steen,
behandeld hout, PVC, …
Voorbereiding: schoon, droog, stof- en vetvrij
Er wordt aanbevolen een aanhechtingstest uit te voeren voor elke
ondergrond.

Afmetingen van de voegen:
Minimumbreedte: Lijmen: 2 mm

Voegen: 5 mm
Maximumbreedte: Lijmen: 10 mm

Voegen: 30 mm

Gebruiksaanwijzing:
 Toepassing: manueel of pneumatisch pistool
 Gebruikstemperatuur: +10°C tot +30°C
 Reinigingsmiddel: onmiddellijk na het gebruik: white-spirit 

na het drogen: mechanisch
 Afwerking: gladstrijken met zeepwater, vóór de vliesvorming
 Herstelling: zelfde product
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4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Behandeling van de oppervlakte:
DOMOSTYL® HYBRIDE kan overschilderd worden, maar gelet op
de grote diversiteit van verven en lakken, wordt aanbevolen om altijd
vooraf een verenigbaarheidstest uit te voeren. Als gebruik wordt
gemaakt van verven op basis van alkydharsen, kan de droogtijd
langer zijn.

Veiligheidsmaatregelen:
De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.
Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Belangrijke opmerking:
Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de 
gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke 
uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken 
kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze 
situatie kan geen motief zijn voor een klacht. veroorzaken en voegen 
ontstaan gemakkelijk. 
Deze situatie is niet een reden opleveren voor reclame.
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