
Powertack
KRACHTIGE SNELLE MONTAGELIJM

VOORDELEN

- Binnen en buiten toepasbaar

- Snelle doorharding

- Goede aanvangshechting

- Binnen en buiten toepasbaar

- Snelle doorharding

- Goede aanvangshechting

PRODUCT

Powertack is een speciale, door Bostik ontwikkelde, 1-

component, elastische lijm op basis van SMP (silyl modified

polymer). Deze lijm heeft een hoge aanvangshechting

gecombineerd met een snelle uitharding.

 

TOEPASSINGEN:

Verlijmen van:  

- dorpels, vensterbanken, plinten en afdeklijsten.

- wandbekledingselementen en plafondpanelen

(interieur).

- geluidsisolatie panelen (zoals minerale wol,

houtwolcement, kunststof schuimen).

- thermische isolatiematerialen (zoals PUR, PIR, PS).

- houten en kunststof schroten, ornamenten, lijsten.

EIGENSCHAPPEN 

- Hoge aanvangshechting

- Veilige verlijming door snelle sterkteopbouw en snelle

uitharding

- Praktisch geurloos

- Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen of PVC

- Geen hechting op PE, PP, Teflon en siliconen

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig

zijn.

Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten

schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Powertack hecht

(zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien

echter door grote temperatuurschommelingen en/of

waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld,

wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en

eventueel kunststoffen) Bostik Prep M en op poreuze

ondergronden (zoals beton) Bostik Primer MSP Aanbrengen: 

Powertack met bijgeleverde driehoekstuit in rillen

aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen

element.

Open tijd: Het te verlijmen deel binnen 10 minuten

aanbrengen. De snelheid van uitharding is afhankelijk van de

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Reinigen: Niet uitgeharde resten zijn met Liquid 1 te

verwijderen, uitgehard product is enkel mechanisch te

verwijderen.

 

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in

ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 18

maanden houdbaar. Geopende verpakking is beperkt

houdbaar. 

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerke

Basis SMP (Silyl Modified Polymer)

Soortelijk gewicht ca. 1,6 g/cm³

Consistentie pasteus, goed verspuitbaar

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C

Temperatuurbestendigheid -40°C tot +90°C

Huidvorming begint na ca. 10 minuten (+23ºC/55%RV)

Open tijd < 10 minuten

Doorharding 3-4 mm/24 uur (+23ºC/55%RV)

Lijmlaagdikte bij voorkeur 2 mm

Shore A ca. 70

Treksterkte 100% > 2,5 MPa (ISO 37)

Rek bij breuk > 150% (ISO 37)

Artikelnummer 30602723

EAN code 8713572032561

Kleur wit

Verpakking 290 ml patroon

Verpakt per 12

Pallet 1152

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


