
DRAINSEAL FAST
WATERDICHTE MONTAGE VAN DOUCHEDRAINS

VOORDELEN

- Belastbaar binnen 1 uur

- Blijvend thermo-flexibel

- Prachtige afwerking

- Goed schuurbaar

- Uitstekende hechting op kunststof en metaal

- Slag- en stootvast

- Belastbaar binnen 1 uur
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PRODUCT 

Drainseal Fast is speciaal ontwikkeld voor het waterdicht en

flexibel monteren van douchedrains- en putjes, zowel RVS

als kunststof en composiet.

TOEPASSING

De lijm is een zeer snel verhardende 2K lijm op basis van

epoxy, speciaal bedoeld  voor het opvullen en afdichten van

voegen rondom douchegoten (drains) en afvoerputten van

zowel roestvast staal als kunststof.  Drainseal Fast kan

worden verwerkt met een handkitpistool met open

voorzijde zoals de Bostik Semi Professional Manual gun -

Premium met artikelnummer 3080764.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidings-

middelen en scheuren. Gladde en gesloten oppervakken

vooraf enigszins opruwen dmv licht schuren.

Applicatie

Na het afschroeven van de wartel moet de afdichtingsstop

worden verwijderd. Schroef de statische menger op de

koker en spuit eerst enig materiaal uit totdat er een

homogeen gemengde massa is. Breng daarna de Drainseal

Fast gelijkmatig en voldoende diep in de voeg aan, vermijd

luchtinsluiting.

Drainseal Fast kan worden aangebracht met een

voegbreedte vanaf 4 mm. 

Afwerking

Het lijmbed kan direct na het aanbrengen afgewerkt

worden. Drainseal Fast laat zich vergelijkbaar aan een kit

eenvoudig nat afmessen. Vermijdt echter randzone

vervuiling en pas zonodig een tape rondom toe. Verharding

start binnen enkele minuten dus zorg dat de voeg op tijd

afgewerkt is. Na de verharding is de mixer onbruikbaar en

dient vervangen te worden, zie artikelnummer op

achterzijde.
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VLOERVERWARMING

Drainseal Fast is geschikt voor toepassing op verwarmde

vloeren. Breng het product echter nooit aan op vloeren 

met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de

vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een

neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de

vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking

van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure

van de fabrikant.

REINIGEN

Na applicatie dient de statische menger verwijderd worden.

Reinig de kop, plaats de afdichtingsstop terug en draai de

wartel vast. Gebruik bij volgende applicatie, een nieuwe

statische menger, zie artikelnummer hieronder.

Niet uitgehard materiaal kan met NIBOCLEAN PRO

reinigingsdoekjes worden gereinigd, uitgehard materiaal

kan alleen mechanisch worden verwijderd. 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Drainseal Fast is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de

desbetreffende productpagina als op bostiksds.thewercs.

com te downloaden.

Artikelnummer Verpakking EAN code
30623144 koker à 250ml 8711595224680
30618248 zak à 100 stuks 8711595226202

NB. Drainseal Fast wordt geleverd in dozen à 6 stuks.

Technische gegevens

Basis 2K epoxy

Mengsel thixotroop

Temp. bestendig tot 120°C

Kleur Sealgrey 7044

Verwerkingstijd ca. 5 minuten

Uithardingstijd ca. 15 minuten

Beloopbaar ca. 30 minuten

Volledige doorharding ca. 1 dag

Verwerkingstemp. van +10°C tot + 25°C

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

SMART HELP

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


