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DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■

Gebruiksklare pasta
Eenvoudig aan te brengen
Hoge scheurweerstand

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN DUURZAME
ONTWIKKELING
●●

Product uit het BGI-gamma. Draagt bij tot de
thermische prestaties van gebouwen

▼▼LIJM VOOR POLYSTYREENISOLATIE VAN HET PARISO MOB PSE-M-SYSTEEM
DEFINITIE

Lijm voor witte of grafietkleurige
polystyreenisolatie op houtplaten of afgeleide
platen op basis van hout.

Verdunning

UITVOERING
De toepassing moet voldoen aan de
specificaties van het technisch advies
van het PARISO MOB PSE-M-systeem.

ONDERGRONDEN

Voorbereiding van de ondergrond

toegelaten

De isolatie moet verlijmd worden op een
gezonde, droge en schone ondergrond.
• De vochtigheid van de houtplaten mag
niet meer dan 12% bedragen. De platen
moeten voor de plaatsing van de isolatie en
gedurende de volledige duur van de werken
tegen vocht worden beschermd (met
dekzeilen).
• Eventuele plaatselijke oneffenheden van de
houtpanelen corrigeren /gladschuren (met
name waar zij aansluiten op het houtskelet).
• Stof verwijderen.

Buitenwanden van houtplaten of afgeleide
platen op basis van hout (CTB-H, CTB-X,
OSB3 en OSB4) die worden gebruikt in de
houtskeletbouw conform DTU 31.2 of in een
onderconstructie in metselwerk of beton.
Voor andere houtplaten, composietplaten of
weinig absorberende ondergronden dient u
ons te raadplegen.

KENMERKEN

Lijm in waterige fase op basis van
acrylcopolymeren en specifieke minerale
vulstoffen.
■■Dichtheid: ongeveer 1,32
■■PH: tussen 8,0 en 9,0
■■VOS-gehalte: 0%

Verbruik
1,5 tot 2,5 kg/m2.

Gebruiksklaar product
Indien nodig mag uitsluitend (maximaal 5%)
water worden toegevoegd.

Droogtijd
• Open tijd van ongeveer 10 minuten.
• De isolatie kan worden bepleisterd na

één
of meerdere dagen drogen, naargelang de
weersomstandigheden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
• Product bestemd
• Niet aanbrengen

voor vaklui.

--op een bevroren ondergrond of bij risico
op vorst,
--bij regen of mist,
--op een vochtige ondergrond,
--bij felle droge en warme wind.
• Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

TOEPASSING

• Het product voor gebruik oproeren.
• Breng de lijm met een getande spaan

nr.12 volvlak op het isolatiepaneel of
op de ondergrond aan.
• Plaats de isolatie op de ondergrond en druk
meteen aan.

Materiaal
• Elektrische mengmachine
• Getande spaan nr. 12

op lage snelheid

Reinig het gereedschap na gebruik.

VERPAKKING

■■Emmer van 20 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst
en hoge temperaturen.

REFERENTIEDOCUMENTEN
■■DTU 31.2.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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