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Product omschrijving

Zwaluw PU-Constructionfix B4 is een vloeibare

Polyurethaanlijm Een reactie met het vocht uit de ondergrond zorgt voor

uitharding van de lijm, die zo een sterke, duurzame en waterbestendige

verbinding vormt. Tijdens het uitharden zal de lijm licht uitzetten;

daardoor heeft de lijm een vullend vermogen.

Voordelen

• Snel uithardende vloeistof

• Hoge treksterkte

• B4 - DIN 68602

• D4 - EN 205

Applicaties

Zwaluw PU-Constructionfix B4 kan worden gebruikt als een

waterbestendige lijm voor een gebied waar het regelmatig en

gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan water en condens. Ook

voor buitenshuis op plaatsen die zijn blootgesteld aan weersinvloeden,

waar een met een beschermende coating van het afdichtmiddel

aanwezig is. Kan o.a. worden toegepast op deur- en raamkozijnen.

Sandwichconstructies.

Technische specificaties

Application Temperature +5°C till +30°C

Base PU

Curing Time 24 hours

Density 1,10 g/ml

Frost Resistance during
transportation

Till -15°C

Open time @23°C/50% RH 30 min

Skin Formation @23°C/50% RH 5 min

Temperature Resistance -30°C till +100°C

Tensile Strenght
Wood – Wood16
N/mm2 after 1
week

Usage 150 - 250 g/m2

Viscosity 11.000 mPa.s

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw

PU-Constructionfix B4 gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon

en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef

voor gebruik wordt aanbevolen.

Voor een goede uitharding dient één van beide oppervlakken poreus te

zijn. Anders een van de ondergronden licht bevochtigen. Breng de lijm

aan op één kant en verdeel deze indien nodig met een spatel. Plaats de

te verlijmen materialen onmiddellijk op elkaar en houd de aansluiting

ten minste 8 uur onder druk. Voorkom verschuivingen.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met

behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

• Helder Geel

Verpakking

• Fles 250 ml

• Fles 500 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.

Houdbaarheid van Zwaluw PU-Constructionfix B4 is 12 maanden indien

bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor

gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via

de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
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