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Spraytack

Verspuitbare contactlijm.
ken. Houd hierbij de spuitbus ca. 25 à 30 cm ten opzichte van het te bespuiten oppervlak. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen.
Bij poreuze ondergronden een eerste dunne laag aanbrengen en na korte
drogingstijd de tweede laag aanbrengen.
De te verlijmen oppervlakken na ca. 2 à 4 minuten op elkaar leggen en
stevig aandrukken of rollen.
Eventueel een test uitvoeren om het resultaat te beoordelen.

Veiligheid
Spuitbus staat onder druk, niet doorboren.
De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van
algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het
product voor de toepassing geschikt is.

Producteigenschappen
•
•
•
•

Makkelijk verspuitbaar
Goede hechting op diverse ondergronden
Snelle droging en uitharding
Goede waterbestendigheid

Technische productinformatie
VARISTONE Spraytack is een zeer hoogwaardige contactlijm voor het verlijmen van diverse bouwmaterialen. VARISTONE Spraytack is verspuitbaar en
hittebestendig na uitharding.
VARISTONE Spraytack is speciaal ontwikkeld voor het snel en makkelijk
verlijmen van met name EPDM, rubber, TPO, HPL en alle soorten kunststof
(behalve PE en PP) op staal, beton en hout.
Verwerkingstemperatuur

Minimaal + 5 °C en maximaal + 30 °C.

Hechting

na +/- 2 à 4 minuten

Verpakking
Spuitbus van 750 ml
12 per doos

Houdbaarheid
12 maanden in de ongeopende verpakking en bij vorstvrije opslag. Product
beschermen tegen direct zonlicht en bewaren tussen 5 °C en 20 °C

Verwerkingsvoorschriften
Varistone Spraytack goed schudden voor gebruik. Houd de spuitbus met de
nozzle omhoog en rustig verspuiten over de beide te verlijmen oppervlak-

Overige Opmerkingen
Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de
inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schrijftelijk is bevestigd. Met
het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.
Verpakking

Artikelnummer Kleur

Spuitbus van 750 ml

VAR-000360

Transparant geel
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