GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Bison Professional Hout Max®.

Toepassingsgebied

24. Lijmen, kitten en vulmiddel.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Houtconstructielijm.

Samenstelling

De basisgrondstof is Silyl Modified Polymer (SMP). Verder zitten er silica, klei en
stabilisatoren in verwerkt.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Hout Max® heeft na verwerking een extreem hoge eindsterkte.
Verder heeft Hout Max® heeft de volgende eigenschappen:
- Watervast (D4)
- Overschilderbaar
- Bruist niet
- UV- bestendig
- Blijvend flexibel
- Direct afmesbaar
- Weersbestendig
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij
Voor het watervast (D4) (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen,
(gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Toepasbaar voor niet-dragende houtcontructies d.m.v. diverse
houtverbindingen, zoals pen-gat verbindingen, dreven en veren. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals geveltimmerwerk
en sandwichpanelen. Zeer geschikt voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout). Ideaal voor zowel verticale als
horizontale toepassingen. Hout Max® heeft geen onderhoud nodig en is polyurethaanvrij; vrij van schadelijke stoffen.
Kleur: Beige.
Viscositeit: Tixotroop.
Vastestofgehalte: ca. 100 %.
Afschuifsterkte: ca. 1100 N/cm².
KOMO (basis BRL 2339), EN 204: D4 klasse, EN 14257 (Watt '91) en ISO 14001.
Productie is gebasseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer.
Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags.
Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval of uitval van grondstoffen.
Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.
Verpakking bestaat uit Polyethyleen (PE) kokers.
2.1 Milieuprestatie; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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