TECHNISCHE INFOFICHE

Product naam :

MAX PRO 93 Ultra-Fix PU

Productomschrijving :

MAX PRO 93 Ultra-Fix PU is een thixotropische, reukloze, zwarte
tweecomponentenlijm op polyurethaanbasis, die bij een
omgevingstemperatuur uithardt voor het structureel verlijmen van
vele materialen zoals thermoplastische materialen, thermohardende
kunstoffen, staal, aluminium, cement, steen, natuursteen, hout en
glas.

Eigenschappen :

Lijm :

Voor montage in metaalbouw en industrie.
Houtbewerking : verlijmen van panelen,
isolatiematerialen, plinten, gevelelementen,
plaatmateriaal, hardboard, spaanplaat,
plafondplaat, decoratieve en akoestische
panelen.
Verlijmen van natuursteen, beton,
pleisterwerk, keramiek, tegels, glas, plexiglas,
kunststof, PVC, aluminium, alle
isolatiematerialen, …

Chemisch anker :

Verankeren van wapeningen, draadstangen,
bouten, speciale verankeringsystemen in
beton, natuursteen, vol of hol metselwerk,
Ytong, gasbeton.

 snel en efficiënte verlijmingen in de meest uiteenlopende
omstandigheden.
 duurzaam, reukloos.
 altijd ideale mengverhouding door perfecte en automatische
vermenging. Speciale MAX PRO pistolen voor een professioneel en
gemakkelijk gebruik. Kan na uitharding bewerkt worden: tappen,
frezen, boren, schuren en schilderen.
 krimpvrij, schok-, tril- en weerbestendig.
 overschilderbaar.
 binnen en buiten toepasbaar, water- en kleurvast.
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Verpakking :

Kokers :

50 ml

Omdozen :

4 kokers per karton

Kleur :

Zwart

Technische informatie :

MAX PRO 93 Ultra-Fix PU1

MAX PRO 93 Ultra-Fix PU3

Karakter
Geur
Viscositeit
Mixertijd
Werktijd
Handvast
Bewerkbaar
Tijd einde reactie
T° exotherme reactie
Hardheid-Shore
Rek bij breuk
Treksterkte
Aanbrengtemperatuur
Bedrijfstemperatuur
Houdbaarheid

Twee component PU
Vrijwel reukloos
6000mPas
40 sec.
60 sec.
5 min.
10 min.
240 min.
80°C.
70D
20%
22N/mm²
+10/+30°C.
-36/+100°C.
min. 24 maanden op koele
droge plaats (in ongeopende
kokers tussen 15 en 25°C)

Twee component PU
Vrijwel reukloos
6000mPas
40 sec.
60 sec.
15 min.
30 min.
480 min.
50°C.
70D
20%
22N/mm²
+10/+30°C.
-36/+100°C.
min. 24 maanden op koele droge
plaats (in ongeopende kokers
tussen 15 en 25°C)
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Voorzorgsmaatregelen :

 De Max PRO 93 Ultra-Fix producten moeten ondanks hun lage
schadelijkheid worden gebruikt volgens de normaal
toegepaste voorzorgsmaatregelen van chemische stoffen.
 Vermijd het contact tussen niet gepolymeriseerde stoffen en
voedingsmiddelen of keukengereedschap en neem alle
benodigde voorzorgsmaatregelen om contact met de huid te
voorkomen, omdat het schade kan berokkenen aan
overgevoelige personen.
 Het is raadzaam rubber of latex handschoenen te dragen en
om de ogen goed te beschermen.
 Het is aanbevolen om de huid na gebruik goed met warm
water en zeep te wassen. Het gebruik van oplosmiddelen is
afgeraden.
 Drogen met papieren handdoekjes.
 Het is raadzaam het werkgebied goed te ventileren.
 Deze voorzorgsmaatregelen zijn gedetailleerd opgenomen in
de veiligheidsbladen van de afzonderlijke producten waaraan
gerefereerd moet worden voor complete informatie.

Verwerking :

 MAX PRO 93 Ultra-Fix PU wordt geleverd in een
2-componentenpatroon (side by side).
 De componenten worden gemengd met een MAX PRO 93
Ultra-Fix Mixertip.
 De mixertips zijn voor eenmalig gebruik.
 De patronen worden gebruikt met Max Ultra-Fix Pistool.
1. Het dopje van het patroon verwijderen.
2. Mixertip met de “Bajonet sluiting” op het patroon
bevestigen.
3. Patroon in pistool plaatsen.
4. 3 tot 5 cm product uitspuiten om een homogene menging
te bekomen.
5. Product aanbrengen.
 Het mengsel moet rechtstreeks uit de mixertip op het
voorbehandelde en droge oppervlak worden aangebracht.
 Voor een maximale weerstand is de optimale minimale dikte
van de lijmlaag 0,2 mm.
 De componenten moeten binnen de eerste minuut na de
extrusie van de lijm worden geassembleerd en met een
gelijkmatige contractdruk over het hele lijmgebied worden
bevestigd.
 Na gebruik de gebruikte mixertips op het patroon laten.
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Veiligheidsblad :

Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers.

Garantie :

D-MAX BVBA garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De
aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald
is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de
verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid :

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring
en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid
in.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen
testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate ondergronden steeds vooraf testen.

