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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Fast-Bond

Snel uithardende, universeel toepasbare. 1-component
constructie- en montagelijm op polyurethaan-basis (PUR)

WEICON Fast-Bond heeft een sterke hechting, is oververfbaar,
schuurbaar, weersbestendig, UV-bestendig, bestendig tegen zoet-
en zoutwater en vrij van siliconen en oplosmiddelen.

Fast-Bond is geschikt voor het verlijmen van MDF-, hout,
spaan-,hardboard-, en gipsplaten,  beton, marmer, natuur- en
siersteen, keramiek, gips metaal en hardschuim.  Fast-Bond is in
vele industriële gebieden te gebruiken.

De lijm is geschikt voor watervaste verlijming volgens DIN EN 204
D4

technische gegevens

Basis 1-C polyurethaan

Dichtheid 1,5 g/cm³

Viscositeit pasteus

Stabiliteit/Afloop (ASTM D 2202) > 1 mm

Verwerkingstemperatuur +5 tot +40 °C

Soort uitharding vochtuithardend

Uithardingsvoorwaarden +5 to +40°C en 30% tot 95% rel. Luchtvochtigheid

huidvormingstijd* 3 min.

Uithardingssnelh. (in de eerste 24u)* 2 -3 mm

Volumeverandering (DIN 52451) toename

Lijmnaadoverbrugging tot max 10 mm

Opslagstabiliteit (+5°C bis +25°C / +41°F bis +77°F) 12 Monate

Treksterkte van het zuivere lijm en afdichtingsmiddel 10 N/mm²

Gemiddelde trekschuifsterkte (DIN 1465/ASTM D 1002) 11 N/mm²

Overschilderbaar (natte lak) Na complete uitharding

Bouwstofklasse (DIN 4102) B 2

Temperatuursbestendigheid -30 - +100 °C

*Gemeten bij 50% rel. Luchtvochtigheid en +23°C

Veiligheid en gezondheid
Bij het gebruik van WEICON Producten zijn de fysische,
veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische informatie en
voorschriften uit onze EG Veiligheidsblad in acht te nehmen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
13309310 Fast-Bond 310 ml beige

Accessoire:
13250000 Spuitmond mes,
13250001 Kitpistool,
13250002 Kitpistool Speciaal,
13250009 Luchtdruk Kitpistool,


