
PU700

STEENLIJM

Toepassingsgebied

illbruck PU700 is speciaal ontwikkeld

voor het verlijmen van verschillende

steensoorten zoals (cellen)betonblokken,

gipsblokken, kalkzandsteen, baksteen en

natuursteen. illbruck PU700 kan tevens

toegepast worden in andere industriële

en bouw toepassingen.

Producteigenschappen

• Zeer sterke verbinding

• Makkelijk te verwerken

• Ook te verwerken bij lage

temperaturen

• Direct te gebruiken: geen mixen

• Geen water en electriciteit

noodzakelijk

• Tijdbesparend

Materiaal
Een ééncomponent, vochtuithardende, gemodificeerde poly-

urethaan.

Uitvoering
700 ml blikken bus

Leveringsvorm

kleur stuks/doos

creme 12

Technische gegevens

Eigenschappen Normen Specificaties

Basis gemodificeerde polyure-

thaan

Uitharding vochtuithardend

Kleefvrij (30 mm rul) na ± 8 min. , +23°C, 50%

rel. luchtvochtigheid

Vol belastbaar na ca. 24 uur

Volledige doorharding 24 uur

Treksterkte 10 N/mm²

Brandwerendheid WBDBO NEN 6069 > 60 minuten

Beperking verspreiding van rook NEN 6075 > 90 minuten

Rookwerendheid NEN 6066 > 90 minuten

Temperatuurbestendigheid langdu-

ring

-40°C tot +90°C

Temperatuurbestendigheid kort-

stondig

-40°C tot +130°C

Verwerkingstemperatuur omgeving -5°C tot +35°C

Verwerkingstemperatuur bus +10°C tot +30°C

Houdbaarheid min. 12 maanden

Voorbereiding
• De oppervlakken moeten draagkrachtig zijn. Ondergron-

den moeten schoon, en vetvrij zijn.

• Zonodig ondergronden die verlijmd dienen te worden

bevochtigen alvorens de lijmschuim aan te brengen.

Verwerking
• Bus voor gebruik (± 20 keer) krachtig schudden. Draai

de bus op het pistool met het ventiel naar onder gericht

(volgens de instructies). De lijmhoeveelheid kan geregeld

worden door de trekker en de instelling van de doseer-

schroef op het pistool.

• Tremco illbruck adviseert om bij alle type blokken de

AA700 Lijmverdeler toe te passen, zeker bij blokken met

een hol en een dol en een groef en messing. Snijd de

illbruck AA700 Lijmverdeler op de juiste maat correspon-

derend met de blokbreedte. Breng een juiste hoeveelheid

lijm aan zodat een vol vlakke benatting van de beide te

verlijmen vlakken plaatsvindt. Dit is te controleren door de

blokken te plaatsen en er weer af te halen.

Reiniging
Vers schuim direct verwijderen met illbruck Pistoolreiniger of

Handreinigingsdoekjes.

Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen.



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over

ondersteuning vanuit de Tremco

illbruck organisatie.

tremco illbruck B.V .

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.nl
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Belangrijke aanbevelingen
Verwerken in goed geventileerde ruimten.

Niet roken.

Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen.

Vloerbedekking afdekken met papier of plastic folie.

Bus rechtop bewaren.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.
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