OMSCHRIJVING

EPS CONNECT PLUS is een dispersie op waterbasis van een unieke
combinatie van verschillende Copolymeren.
EPS CONNECT PLUS is ontwikkeld voor de verlijming van witte en
grijze EPS(geëxpandeerd polystyrene) parels, ten behoeve van
spouwmuur (na) isolatie.

EIGENSCHAPPEN

- Vrijwel geurloos
- Zeer goede hechtingseigenschappen
- Laat zich gemakkelijk vernevelen vanwege de zeer kleine
deeltjesgrootte
- Bevat geen oplosmiddelen
- Klaar voor gebruik
- Geeft een sterke duurzame elastische lijmverbinding
- Bevat geen weekmakers
- Is pH neutraal
- VOS gehalte: < 1gr./L. n.a.v. Richtlijn 2004/42/EC
- Tast geen RVS of gegalvaniseerde stalen spouwmuur ankers aan.

OPMERKINGEN

Het is van belang om te testen of de vereiste verbindingssterkte wordt
bereikt in de specifieke toepassing, dit omvat ook langdurige testen.

SPECIFICATIE

Kleur
Film
Viscositeit
pH- Waarde
Droogstof
Dichtheid
Setting tijd
Goedkeuringen

transparant/wit
elastisch, doorzichtig
Brookfield RVT 2/20 rpm
< 300 m.Pas (20°C)
7,0 - 7,5
± 35 %
1,,06 g/cm³ (20 °C)
snel
Op aanvraag

HOUDBAARHEID

Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele
verpakking bedraagt de houdbaarheid minimaal 6 maanden na
productiedatum. Wij adviseren het product “First in First out” te
verwerken

SCHOONMAKEN

De nog natte lijm kan makkelijk met water worden verwijderd.
Gedroogde lijm kan worden verwijderd met YNSSIL SUPER 2000
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EPS CONNECT PLUS

GEZONDHEID &
VEILIGHEID

Zie het Veiligheidsblad

REACH

Het veiligheidsblad volgens 1907/2006/EC (REACH),
Annex II; 830/2015/EC Is op aanvraag verkrijgbaar.

WERKINSTRUCTIE

Te gebruiken bij temperaturen >6 °C.
Het product bij voorkeur oproeren voor gebruik.
Minimum filmvormingstemperatuur: ca.6 °C. (in de spouw gemeten)
Vorstvrij opslaan

LET OP

De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is
gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare
praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen
ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal
of geschreven, doordat, gezien de grote verscheidenheid aan
toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen
verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit
van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van
onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens
geen garantie voor specifieke eigenschappen.
Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test,
wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door
uitvoerige testen.
Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden van toepassing.

Stichting Het Isolatie Gilde
Het Nieuwe Veer 11
7461BV RIJSSEN
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