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AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)
AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) dient om AQUAPANEL ® Cement Board Indoor
platen stevig met elkaar te verbinden. Het is niet meer nodig de plaatnaden te
plamuren of een voegenband te plaatsen.
Technische gegevens

Verwerking
Voor het aanbrengen van de lijm de kanten
ontstoffen met behulp van een vochtige kwast om
zo een goede hechting van de lijm te verzekeren.
AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU)
in een
ononderbroken lijmrups aanbrengen op de
stofvrije kanten van de AQUAPANEL ® Cement
Board Indoor plaat.
Dit dient te gebeuren voordat de volgende plaat er
tegenaan wordt geplaatst. De voegen mogen
achteraf niet meer opgevuld worden. De volgende
plaat op de onderconstructie plaatsen en tegen de
voegenlijm drukken (voegbreedte ong. 1 mm).
Erop letten dat de platen horizontaal en verticaal
evenwijdig aansluiten. Daarna de plaat vastschroeven.
Overtollig lijm kan de volgende dag met een spatel
afgestoken worden.

Verbruik
Ong. 50 ml/ m² (ong. 25 ml/ m voeg)
De inhoud van een koker volstaat voor 6,5 m².
Verwerkingstijd
Ong. 12 minuten (schroeven inbegrepen).
Verwerkingstemperatuur/ omgevingsklimaat
De temperatuur van de omgeving, de ondergrond en
het materiaal mag niet lager zijn dan +8°C.

Beschrijving
Densiteit

1 K PUR lijm, hoge viscositeit
1,5 g/ml

Temperatuurbestendigheid

-40°C tot +80°C uitgehard

Vochtbestendigheid

C4 volgens EN 12765

Open tijd

Ong. 50 min
(bij 20°C en 65%
relatieve luchtvochtigheid)

Veiligheid bij de arbeid

Levering / opslag

Bij gebruik van het vloeibare product wordt het
dragen van handschoenen en een veiligheidsbril
sterk aanbevolen.

■ K oker van 310 ml
■ D roog, koel en vorstvrij bewaren
■ In ongeopende originele verpakking blijft de
kwaliteit van het product behouden gedurende
ong. 12 maanden
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Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30
Deze fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente
staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om
de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de
uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

