
SEAL & BOND N° 5 voor Antislip

Toepassingsgebieden
GISATEX speciale enkelzijdige zelfklevende afdichting en hechting nr. 5 is geschikt voor het 
verlijmen van Antislip vloerbedekkingen op gegalvaniseerde, geverfde of anderszins met 
corrosie behandelde platen, Polyester, hout en geverfde oppervlakken, zowel binnen als 
buiten. Het product hecht in het algemeen zonder primer op schone, droge en vetvrije 
oppervlakken.

Omschrijving
GISATEX speciale enkelzijdige kleefafdichting & bond nr. 5 is een 
1-componentenlijm, geurloos, oplosmiddel- en siliconenvrij.
Het is elastisch en vochtuithardend en is ontwikkeld voor een soepele 
verwerking met hoge treksterkte als structurele lijm en afdichtmiddel, 
waardoor het ideaal is voor het verwerken van Antislip.
Een open tijd van ca.15-30 minuten garandeert een comfortabele 
verwerkingstijd. Het heeft een hoge eindsterkte en snelle uitharding, 
GISATEX speciale eenzijdige zelfklevende afdichting en binding nr. 5 
heeft een lage volumekrimp en een hoge temperatuurbestendigheid

Technische specificaties
Hybride polymeer, vochtuithardend
Huidvormingstijd (23 ° C, 50% RLV) ca. 10 minuten
Open tijd (23 ° C, 50% RLV) ca. 30 minuten
Kleefvrij (23 ° C, 50% RLV) na ca. 4 uur
Uitharding (23 ° C, 50% RLV) ca. 3 mm / 24 uur
Verwerkingstemperatuur minimaal + 5 ° C tot maximaal + 30 ° C
Opslagtemperatuur minimaal + 5 ° C tot maximaal + 25 ° C
Minimum temperatuurbestendigheid - 40 ° C tot maximum + 90 ° C

Lijm applicatie
Het te bedekken oppervlak moet stofvrij, vetvrij en droog zijn. Werk niet 
in direct zonlicht en regen. De luchttemperatuur moet tussen + 5 ° C en 
+ 30 ° C zijn. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal hoger 
zijn dan + 5 ° C. Lijm wordt met een getande spaan aan één zijde op de 
lijmbasis aangebracht. Er moet voor worden gezorgd dat een uniforme 
verdeling en een volledig ondoorzichtige, ca. 2 mm tot 5 mm dikke laag. 
Voeg onderdelen toe binnen 10 min en fixeer tot het hard is. De uithardingstijd is afhankelijk 
van de laagdikte, de temperatuur en de vochtigheid. 
Verbruik ca. 250 ml / m2 (afhankelijk van verwerking 1 koker per 1,5 m2) 
Een proefverlijming wordt aanbevolen. 

*Aangezien wij geen invloed hebben op de wijze van aanbrengen, kan aansprakelijkheid voor 
falen niet worden aanvaard
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