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Product omschrijving
Zwaluw Foliefix® SPUR is een lijm op hybride basis voor het verlijmen
van kunststoffolie en dampremmende lagen in de bouw. Het product is
vrij van isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen. Na aanbrengen
reageert de lijm met de luchtvochtigheid en vormt een duurzame,
zelfklevende rubbermassa.

Voordelen
• Onmiddellijke hechting.

• Vrij van isocyanaten en siliconen.

• Flexibel.

Applicaties
Zwaluw Foliefix® SPUR is ontworpen voor het verlijmen van
kunststoffolie (zoals PE, PBC, EPDM, DPC), aluminiumfolie, karton,
kraftpapier en niet-geweven stoffen op steen, beton, pleisterwerk,
metaal en hout.

Gebruiksaanwijzing
Voor een compleet overzicht bezoek onze website of neem contact op
met Den Braven.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +5°C till +35°C

Dichtheid 1,22 g/cm³

Temperatuur bestendigheid -40°C till +80°C

Beperkingen
• Niet aanbevolen voor onder water immersie-toepassingen.

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Alle ondergronden moeten schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en
ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Reinig de ondergronden grondig met behulp van Zwaluw Cleaner.
Breng aan met een professioneel kitpistool.

Schoonmaken
Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met
behulp van Zwaluw Cleaner.

Kleuren
• Groen

Verpakking
• Koker 310 ml

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.

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 garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.
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