PAVACOLL 310/600 Lijm voor het afdichten van PAVATEX-platen en vliezen
t Oplosmiddelvrij en reukloos.
t Snel en gecontroleerd uitharden.
t Hecht op vochtige oppervlakkten.

Verpakkingseenheid

Toepassing
Inhoud per verpakkingseenheid (ml/ g)

Doosinhoud
[stk.]

Toebehoren incl.

310/ 470
600/ 900

12
10

12 spuitmonden
10 spuitmonden

kitkoker
worst

Technische gegevens
Materiaal

Productbeschrijving
Polyurethaan, oplosmiddelvrije lijm

Minimum verwerkingstemperatuur
voor ondergrond en lucht [°C]

+5

Verwerkingstemperatuur
Lijm [°C]

+5 tot +40

Temperatuurbestendigheid [°C]

-40 tot +100

Droogtijd (tijd tot een huid ontstaat)
bij 20 °C en 65% r.F. [min.]

5

Dicht na [h]

2

Voor het waterdicht verlijmen van PAVATEX houtvezelisolatieplaten
en voor water- en luchtdicht aftapen van overlappingen en (eind)naden van PAVATEX vliezen. Ter verbetering van de hechting van PAVATAPE op vochtige en poreuze oppervlakten. Hecht op hout, beton,
metselwerk, pleisterwerk, corrosiebeschermd metaal en vochtige
ondergronden.
Gedetailleerde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsvoorschriften vindt u in de brochure over afdichten.

Opslag
Koel droog en beschermd tegen beschadigingen opslaan.

Richtwaarden voor verbruik
Houdbaarheid
Formaat [cm]

g/m

g/m²

ISOLAIR 18
ISOLAIR 22
ISOLAIR 35
ISOLAIR 52
ISOLAIR 60
PAVATHERM-PLUS

77 x 250
77 x 250
77 x 250
77 x 250
77 x 250
80 x 160

33
34
38
40
40
40

56
58
65
68
68
75

Veiligheidsvoorschriften

60/ 80/ 100/ 120
PAVATHERM-PLUS

58 x180

40

91

Voor het verlijmen van materialen die niet beschreven zijn, is het raadzaam om een proefvlak te verlijmen.

–

36

–

1)

60/ 80/ 100/ 120/ 140/ 160
Verlijmen en aansluitingen

12 maanden, ongeopend

Wij raden het dragen van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril aan.
Let op de aanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele verwerkers.

van PAVATEX- folies
1)

alleen voor houtskeletbouwgevels

PAVATEX- Systeemgarantie
De afdichtingsproducten van PAVATEX zorgen voor duurzame
en zekere systeemdichtheid bij moderne multifunctionele gebouwschillen. Nu ook met PAVATEX-garantie. Die biedt in het geval van
een opgetreden schade uitvoerige service en verhoogd daardoor de
zekerheid voor architect, verwerker en opdrachtgever.
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