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Technisch merkblad RT 102

Datum update: 01-09-2021KÖSTER Contactlijm 

Één componenten contactlijm voor detailleringen en aansluitingen
met de niet gecasheerde Köster ECB en Köster TPO membranen.
Eigenschappen
Köster Contactlijm is een kant en klaar produkt, een componentenlijm
voor detailleringen, opstanden en aansluitingen met de niet
gecasheerde Köster ECB en Köster TPO membranen.

Technische gegevens
Verwerkingstemperatuur min. + 5 °C
Optimale verwerkingstemperatuur + 5 °C to + 25 °C
Dichtheid 0.75 g / cm³
Kleur groen
Viscositeit (+ 20 °C) 2250 ± 750 mPa·s
Vlampunt (closed cup) < 0 °C
Vaste stof 31.5 ± 2 %

Ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vrij van losse bestanddelen en
andere hechtingverminderende stoffen zoals b.v. olie, vet of stof. Het
verdient aanbeveling om ten alle tijden een lijmproef vooraf te doen.
Geschikte ondergronden
-Metaal
-Plastic
-Beton
-Metselwerk
-Hout
-Bitumineuse membranen

Verwerking
Uitvoering volgens de Köster installatie instructies. Lijm vooraf goed
oproeren. Aanbrengen naar keuze met kwast, roller, spatel op zowel de
ondergrond als de dakbaan. De optimale verwerkingstemperatuur is +
15°C tot + 25°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden de +5°C.
Wacht 5-20 minuten na het aanbrengen zodat het oplosmiddel kan
verdampen.
Het bepalen van het goede lijmmoment kan met een vingertest. De lijm
moet kleverig zijn maar niet aan de vinger kleven. Breng de membraan
aan zodanig dat er geen lucht wordt ingesloten. De kleefkracht is groot,
correcties zijn in de regel niet mogelijk.
Gebruik een roller of spaan om het geheel vlaksgewijs aan te drukken.

Verbruik
175 - 250 g / m² per zijde

Verpakking
RT 102 004 4.5 kg Blik

Opslag
Bewaar droog en koel. In de orgineel gesloten verpakkingen minimaal
9 maanden te bewaren.

Veiligheid
KÖSTER Contact Adhesive bevat brandbare organische
oplosmiddelen. Draag een veiligheidsbril en handschoenen die bestand
zijn tegen oplosmiddelen. Alleen gebruiken in goed geventileerde

ruimtes. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken
tijdens de verwerking. Etikettering in overeenstemming met de
regelgeving voor gevaarlijke stoffen: Zie MSDS. Houd u aan alle
overheids-, en lokale veiligheidsvoorschriften bij het verwerken van het
materiaal.

Bijbehorende produkten
KÖSTER ECB 2.0 mm dakbedekking  Art.-Nr. RE 820
KÖSTER TPO 1.5 mm  Art.-Nr. RT 815
KÖSTER TPO 1.8 mm Dakbanen  Art.-Nr. RT 818
KÖSTER TPO dakbedekking 2.0 mm  Art.-Nr. RT 820
KÖSTER Bitumen-primer  Art.-Nr. W 110 010
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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