
1/2

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

I.R.S-Btech nv-sa | Europalaan 73 | BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61 | info@irs-btech.be | www.irs-btech.be
Maatschap. Zetel / Siège social : Schoonmansveld 48 | BE-2870 Puurs | BTW BE 0434.559.604

Easy Spray-Fix contactlijm

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE LIJM
Basis : synthetische rubbers.
Kleur : geel/wit
Dichtheid : 0,82 g/cm³
Verbruik : ca 175 gr/m² per zijde of dus ca 27m²/ bus
Verwerkingstemperatuur : tussen 15 en 20°C
Verwerking : De ondergrond en de te verlijmen materialen dienen droog, stof- en vetvrij te zijn.
 Lijm de ondergrond en het omgeslagen membraan in.
 Voldoende tijd nemen voor het laten drogen van de lijm.
 Wanneer de lijm niet meer nat is en niet langer draden trekt bij contact met de 
 rugzijde van de hand kunnen beide zijden met elkaar in contact worden gebracht.
 Vervolgens stevig aandrukken met een rol.
Opmerkingen : Correcties van het membraan zijn niet meer mogelijk.
 Bij bepaalde combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid kan er condens op de  
 lijm worden gevormd. In dat geval mag de folie niet in de lijm worden gerold en dient  
 men te wachten op drogere omstandigheden en hogere temperaturen om de 
 procedure opnieuw te starten.

PRODUCT
Easy Spray-Fix is een verspuitbare contactlijm op basis van  
synthetische rubbers, verpakt in een makkelijk draagbaar drukvat.

TOEPASSINGEN
Verlijming van de meeste naakte EPDM dakmembranen op de 
meeste gangbare ondergronden.
Verlijming van polyester gecacheerde kunststof dakmembranen op 
de meeste gangbare ondergronden.
Niet geschikt voor naakte PVC, verse bitumen en bitumen met een 
verwerkingspunt < 85°C.

EIGENSCHAPPEN
✓ Mobiel systeem en direct gebruiksklaar.

✓	 Geen elektriciteit en geen compressor nodig.

✓	 Makkelijk te verwerken.

✓	 Sterke en duurzame hechting.

✓	 Er blijven geen lijmresten achter in het drukvat.
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GEBRUIK DRUKVAT
Voor gebruik het drukvat ongeveer 4 minuten schudden zodat het drijfgas en de lijm goed met elkaar vermengd 
worden. Monteer het pistool op de slang en vervolgens de slang op het drukvat. Open de kraan volledig. De kraan 
pas sluiten bij het verwisselen van het drukvat, ter voorkoming van het uitdrogen van de lijm in de slang. Stel het 
pistool af voor het gewenste spuitbeeld met behulp van de regelknop. Na het gebruik eventuele lijmresten niet 
verwijderen maar doe dit pas bij de eerst volgende toepassing. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen.
Het drukvat niet blootstellen aan direct zonlicht of temperaturen boven 40°C. Bij transport van een niet geheel 
leeg vat raden we uit veiligheid overwegingen aan de kraan wel te sluiten.

ACCESSOIRES

Speciaal spuitpistool te gebruiken in combinatie met slang en drukvat.

Slang met een lengte van 5,5 meter, zodat een zo gering mogelijke verplaatsing 
van het drukvat noodzakelijk is.

Pistool met een verlengde lans voor een meer ergonomisch gebruik.

Reserve nozzles.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
Easy Spray-Fix is 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en opslag bij temperaturen tussen +5°C en 
+30°C.

VERPAKKING
Drukvat 22,1 liter in overdoos.
9,6 kg lijm met 38% vaste stof.
5,9 kg drijfgas.
4,06 kg lege verpakking.

VEILIGHEID
Het drukvat niet blootstellen aan direct zonlicht of temperaturen boven 40°C.
Voor een volledig overzicht van de veiligheidsinstructies en een correct gebruik, raadpleeg de laatste versie van de
MSDS-fiche.


