Technisch merkblad

Select Gewebekleber
Stand: 14.10.2020
Branchegegevens

Select Gewebekleber

Soort materiaal

Watergedragen, pasteuze kunstharsdispersielijm

Toepassingsgebied

Binnen. Voor het inbedden van ZERO Glasfasergewebe en Vlies, tot ca. 220
g/m² oppervlaktegewicht

Controle
Tint

Doorzichtig

Bindmiddelbasis

Speciale kunstharsdispersie

Soort. gewicht

Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³

Eigenschappen

Goede natte hechtkracht, gemakkelijke verwerking, milieuvriendelijk, vrij van
schadelijke stoffen, oplosmiddelen en weekmakers.
Algemen bouwtechnisch testcertificaat voor bouwklasse DIN 4102-B1 conform
het toepassingsgebied Toptex systeem.

Droogtijd

Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid,
bij + 20 °C en normale luchtvochtigheid

Verdunning

Water

Verwerkingstemperatuur

Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond

Materiaalverbruik

Ca. 250 - 500 g/m², afhankelijk van het weefsel
Ca. 150 g/m², afhankelijk van het vlies

Opslagruimte

Koel en droog, echter vorstvrij

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met water

Verpakking

12 kg ovalen kunststof emmer

Systeemopbouw

In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363

Voorbereiding van de
ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Nieuw pleister
fluateren en naspoelen.
Zuigende ondergrond:

Met ZERO Konzentrat F tot 1:4 met water
verdund van een grondeerlaag voorzien.

Normale ondergronden:

Met ZERO Haftgrund WP of met andere
geschikte
ZERO
grondverven
een
grondeerlaag aanbrengen.

Indien een pleisterlaag aangebracht moet worden, dan ZERO Handspachtel
gebruiken.
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Verwerkingsmethode

Voor het lijmen van Toptex Glasfasergewebe en Vlies ZERO Select
Gewebekleber gelijkmatig in 2 - 3 baanbreedtes, met een rol van kortharig
lamsvacht op de ondergrond opzetten. Gebruik een voldoende hoeveelheid,
afgestemd op het dessin. Daarnaast kunnen alle Toptex Glasfasergewebe
Pigmentiert en Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert met het behangapparaat
worden verwerkt. Deze ZERO Select Gewebekleber ca. 10% verdunnen met
water. Let bij het doortrekken van het Toptex Gewebe en Vlies op een
gelijkmatig aanbrengen van de lijm zonder probleemplekken.Het met het
behangapparaat gestijfselde weefsel direct verwerken.

Opmerkingen
vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!
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