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TEKNISK DATABLAD

Facademembran og klæber

Ljungdahl FS-011 EPDM Klæber
Ljungdahl FS-011 EPDM Klæber er en ”klar-til-brug” klæber, som har fremragende egenskaber til horisontal og vertikal klæbning af EPDM facademembran.
Anvendelse
• 1-side klæbning af EPDM membran på forskellige overflader.
• Klæbning af EPDM/EPDM.
• Klæber til acrylglas, stål, sten, beton, gasbeton, bly og træ.
Begrænsninger
• Ved klæbning til andre overflader kontakt vor tekniske afdeling.
Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri. Våde eller duggede overflader skal
tørres med varmluft inden påføring.
Påfør klæbemassen i striber på overfladen. Efter 1 minut anbringes EPDM membranen ovenpå, hvorefter den presses grundigt ned med en rulle.
Ved klæbning på vertikale overflader kan det i nogle tilfælde, afhængig af membranens vægt, være nødvendigt at løsne EPDM membranen, efter den er blevet
trykket ned mod klæbemassen, for et øjeblik herefter på ny at presse stykket grundigt ned mod klæbemassen.

Egenskaber
• Fremragende klæbeegenskaber
af EPDM gummistrimler - både
horisontalt og vertikalt.
• Giver elastiske og vandtætte
samlinger.
• Glimrende vedhæftning til
mange forskellige typer overflader.

Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.
Kan påføres i temperaturer fra min. + 5 °C.

Farver og pakning
Basis

Syntetisk gummi.

Emballage

12 x 600 ml pose.

Farve

Sort.

Lagerholdbarhed

9 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem
+ 15 °C og 25 °C. Anbringes væk fra direkte sollys.
Lagerholdbarheden reduceres, hvis produktet opbevares ved højere
temperatur.

En tæt forbindelse...

™

Rengøring
Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner eller MEK Cleaner.
Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.
Sikkerhed
Mal-kode: 1-1.
Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002.
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data
Basis
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Syntetisk gummi

Anvendelsestemperatur

°C

min. +5

Tørstofindhold

%

78 ± 2

Temperaturbestandighed efter hærdning

°C

op til +80°C

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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