Technisch Data Blad

ThermaGlue
Speciaal lijmproduct van Thermaflex®

Spuitbare lijmen, speciaal
ontwikkeld voor het verwerken
van alle Thermaflex polyolefine
gebaseerde isolatiematerialen

Voordelen
•
•
•
•

Bijzonder goede bestand tegen veroudering
Extra zekerheid dankzij de hoge temperatuurbestendigheid
Uitstekend geschikt voor verbindingen onder hoge spanning
Uitzonderlijk goede verlijming wat zorgt voor extra gebruiksgemak

Toepassing
•

Geschikt voor het verlijmen van alle Thermaflex op poliolefine gebaseerde isolatie

Omschrijving
0,25; 1; 5 L (metalen blik); 20 L (plastic verpakking)
Klaar voor gebruik en eenvoudig aan te brengen
Solide hechting
Gebruiksgemak, het lage verbruik en de flexibele,
duurzame verbindingen
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Disclaimer
Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als
richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten
geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op
rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen
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Technische Eigenschappen
SI Eenheid

Waardes

Test methode

Basis

-

CR polymeer

-

Densiteit

g/ml

≈ 0,84

EN ISO 2811-2

Viscositeit

mPa.s

≈ 250

EN 12092

Vaste stofgehalte

%

≈ 19

-

Verbruik

g/m

≈ 100

-

Fysieke eigenschappen
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Thermische eigenschappen
Toepassingstemperatuur

°C

Tussen: +10 tot +35 (niet
gebruiken onder de 0 °C)

-

Temperatuurbestendigheid

°C

-20 tot +95

-

Opslag- en transporttemperatuur

°C

˂ +35

-

Opslag condities

-

Droog, koel en vorstvrij opslaan -

Houdbaarheid

maand

12 maanden in ongeopende
verpakking

Opslag

-

Belangrijk
Bevat koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% nhexaan, cyclohexaan, ethylacetaat, aceton. Licht
ontvlambare vloeistof en damp. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of
duizeligheid veroorzaken. Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Adem geen nevel / dampen / spray in. Draag
beschermende handschoenen / oogbescherming. Voorkom lozing in het milieu. In geval van
brand: CO2, poeder of waternevel. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm. Inhoud /
verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale
voorschriften. Beperkt tot professionele gebruikers.

Gevaar

Beschikbaarheid
• Standaard product: 0,25; 1; 5; 20 L
Product Code

Omschrijving

Sales unit

Verpakkingsmateriaal

3700-000250-000

ThermaGlue

0,25 L

Metalen blik

3700-001000-000

ThermaGlue

1L

Metalen blik

3700-005000-000*

ThermaGlue

5L

Metalen blik

3700-020000-000

ThermaGlue

20 L

Plastic vat

*Op aanvraag
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