FLEX FIX TR30
• Niet bruisend
• Geluidsdempend door blijvende elasticiteit
• Na 30 minuten belastbaar
• Watervast
• Uitstekend geschikt voor verlijmen van vlakken zoals traptreden

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis
Aantal componenten
Uithardingssysteem
Soortelijk gewicht (20°C)
Viscositeit
Open tijd/inlegtijd
Licht belastbaar
Temperatuurbestendigheid
Kleur

: Polyurethaan
:1
: vochtuithardend
: ca. 1,1 kg/dm³
: pasteus
: ca. 2-3 min.
: na 30 min.
: -40°C tot +80°C
: transparant

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken
opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Artikelnummer

Verpakking

145689

Koker

Inhoud

Verpakt per

Transparant 310 ml

12

Attentie
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV. Afwijkende
omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Uitermate geschikt voor alle kleine vlakverlijmingen die weer snel
belast kunnen worden. Bij uitstek geschikt voor verlijmen van massieve
traprenovatie delen en aluminium profielen.

VERWERKING

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm rechtstreeks
vanuit de koker op één van de te verlijmen oppervlakken in rillen
aanbrengen. Voor het verlijmen van twee niet poreuze oppervlakken, één
van de materialen licht benevelen met water. De verbinding dient binnen
2-3 minuten na het aanbrengen van de ril te worden gesloten. Gelijkmatige
druk uitoefenen op de te verlijmen oppervlakken gedurende minstens
20 minuten. Bij traptreden ca. 15 kg per treden. Traptreden zijn al na 30
minuten licht belastbaar.
Lijmvlekken op het hout of restanten welke bij het plaatsen door de voeg
omhoog zijn gekomen, kunnen direct met een droge doek verwijderd
worden, eventueel doek bevochtigen met oplosmiddel (bv. Frencken
Verdunning K). Uitgeharde lijmresten kunnen mechanisch verwijderd
worden.

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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MONTAGELIJM FLEX FIX TR30

Flex Fix TR30 is een watervaste, hoogwaardige, blijvend elastische
geluidsdempende montagelijm op basis van polyurethaan.
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