ADEFIX®

ADEFIX®
Lijm 310 ml

1. MATERIAAL
Product:
ADEFIX® is een wit acryl voeglijm.
Technische Eigenschappen:
Basis
Consistentie
Verhardingssysteem
Open verwerking
Droogtijd
Dichtheid (DIN 53479)

Synthetische dispersies
Pastavormig
Fysieke polymerisatie
10 – 15 min.
ong. 24 uur
1,6 g/ml

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
Kenmerken:
 Oplosmiddelvrij
 Blijft lichtjes elastisch na het drogen
 Past voor installatie op poreuze ondergrond
 Schuurbaar
 Overschilderbaar
 Voor binnen gebruik
 Niet vorstbestendig

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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3. GEBRUIK
Toepassing:
Lijm, plamuur en voegmateriaal voor producten met polystyreen
NOMASTYL®, WALLSTYL® en polyurethaan ARSTYL®.
Verpakkingswijze:
Kleur: wit
Verpakking: koker 310 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: poreuze ondergrond, bijv. bakstenen, beton, pleister
Voorbereiding: de ondergrond moet schoon, droog, vast, stof- en vetvrij
zijn. Er wordt aanbevolen een hechtingstest uit te voeren voor elke
ondergrond
Gebruiksaanwijzing:
 Toepassing: voldoende lijm met het pistool (koker) of met spatel op het
oppervlak aanbrengen. De decoratieproducten op de ondergrond plaatsen
en stevig aandrukken. Stootvoegen en verstekvoegen bij NOMASTYL®
en kleinere WALLSTYL® en ARSTYL® profielen met ADEFIX® lijmen.
Lijmresten met een spatel of natte spons verwijderen. Verstekvoegen en
stootvoegen bij WALLSTYL® en ARSTYL® profielen vanaf 8 cm hoogte/
uitsprong met ADEFIX® PLUS lijmen en daarna plamuren met ADEFIX® (zie
gebruiksaanwijzing). Ondersteunen indien nodig.
 Breedte van de voegen: ong. 3 mm tussen de profielen
 Gebruikstemperatuur: +10°C à +30°C
 Reinigingsmiddel: onmiddellijk na het gebruik: water, na het drogen:
mechanisch

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
Veiligheidsmaatregelen:
De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.
Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en vond
buitenkant veroorzaken onveranderde uitzettingscoëfficiënten
verschillend. Deze natuurlijke kenmerken kan de gelijmde voegen
veroorzaken en voegen ontstaan gemakkelijk. Deze situatie is niet een
reden opleveren voor reclame.

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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