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1. MATERIAAL
Technische Eigenschappen:
Basismateriaal

Dichtheid
Brandclassificatie

Plaatsingstemperatuur
Toepassingstemperatuur
Oppervlaktehardheid
(Shore D)

Polyurethaanschuim met hoge
densiteit
100% zonder CFK’s
200 Kg / m3 - 220 kg/m3
B2 volgens de norm DIN 4102 –1
Euroclasse E volgens de norm EN
ISO 13501-1
+5°C / +25°C - Zie specificaties van de
gebruikte lijm
-20°C / +70°C
35 volgens de norm DIN 53505/ISO
868

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
Afwerking in de fabriek:
Niet-ontvlambare watergedragen primer, grijze kleur RAL 9020, met
synthetische microsferen om een gestructureerd en goed hechtend oppervlak
te verkrijgen.
Zichtbare oppervlakten:
Tijdens het gieten wordt er een verstevigingsplaat aangebracht, wat een hard
en glad oppervlak waarborgt. Deze plaat krijgt in de fabriek een acrylprimer
met siliciumkorrels om de definitieve verf beter te laten hechten.
Lijmoppervlakken:
De lijmoppervlakken zijn geruwd voor een betere hechting van de lijm.

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 gebruiker. 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.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
+32 87 85 85 00 –
+32 87 85 85 11
info@nmc.eu
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Afmetingen:
Lengte van een sierlijst: 2 m
De hoogte en diepte van elk profiel staan vermeld in de catalogus en
zijn bovenaan 5 mm afgerond.

3. GEBRUIK
Opslag / Installatie:
Plat, beschut tegen zon en vocht. Aanbevolen opslagtemperatuur +10°C /
+25°C, relatieve vochtigheid 45% tot 65%. Voorzichtig behandelen.
Geschikt voor buitengebruik, enkel voor decoratie. De temperatuur mag
niet lager zijn dan +5°C, vanaf de plaatsing tot op het momente dat
dat lijm droog is. Tijdens blootstelling aan zonlicht en bij een temperatuur
hoger dan + 25°C, kunnen deze profielen niet geplaatst worden zonder
voorzorgsmaatregelen (in de schaduw).
De plaatsingsvoorschriften moeten absoluut worden nageleefd.
Ondergrond:
Kleef-vlakken dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Verwijder lijmresten,
bitumen of silicone.
Aanbevolen lijm:
DOMOSTYL® HYBRIDE: neutrale mastieklijm met een permanente elasticiteit
op basis van MS-polymeren
Behandeling van de oppervlakte:
Gevel Verven gebaseerd op pure acrylharsen. Kalkverven, silicaat verven,
siliconenhars verven en combinatieproducten kan niet worden gebruikt. Om
optische redenen, raden wij aan dat de eerste laag met een pleister of gevel
verf. De laatste laag van het exterieur verf met fungicide.

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 klimaatomstandigheden (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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4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN
Reglement inzake gevaarlijke stoffen:
Raadpleeg de veiligheidsfiche.
Belangrijke opmerking:
De elementen zijn louter decoratief, voor buitengebruik en vervullen
geen statische functie. Ze zijn dus niet bedoeld om lasten te dragen of
bewegingen op te vangen.
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.

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 klimaatomstandigheden (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.
06-2018 NMC sa / 2018 Verantwoordelijke uitgever: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

