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EIGENSCHAPPEN 

• Volledig oplosmiddelvrij. 

• Universeel inzetbaar. 

• Zeer snelle droging. 

• Zelfs verwerkbaar op licht vochtige ondergronden. 

• Eenzijdig te verwerken. 

• Zorgt voor een watervaste verbinding. 

• Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C. 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

OMSCHRIJVING 
PU-Fix is een zeer hoogwaardige en sterke polyurethaan-bruislijm. Het product is zeer universeel en laat zich uitermate gemakkelijk verwerken. 
PU-Fix is volledig oplosmiddelvrij en is inzetbaar voor een zeer breed toepassingsgebied.  
 
PU-Fix is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van hout, polystyreen- en polyurethaanschuim, glaswol, kurk, formica, beton, steen, marmer en 
metalen op poreuze ondergronden. Het product is zelfs te verwerken op licht vochtige ondergronden, het zal zijn uitharding zelfs bevorderen 
omdat PU-Fix uithardt onder invloed van luchtvochtigheid.  
PU-Fix heeft een extreem snelle uitharding, binnen 5 minuten heeft het product al een huidvorming en na 30 minuten is het product al nagenoeg 
doorgehard. Naast de zeer snelle uitharding heeft het product een zeer groot temperatuurbereik van -30°C tot +100°C.  
 
PU-Fix gaat in combinatie met luchtvochtigheid schuimen, hierdoor zal een optimale verankering aan de ondergrond tot stand komen. 
Bijkomend voordeel van de schuimvorming is ook dat het product een goed spleetvullend vermogen heeft. PU-Fix is pasteus en is daardoor 
perfect voor toepassingen op zowel verticale en horizontale vlakken. Het product zal onder deze vaak moeilijke omstandigheden toch voor een 
snelle en duurzame verbinding zorgen.  
 
Door de handige verpakking in kokers van 310 ml is PU-Fix zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. 
 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  Koker 310 ml 

ARTIKELCODE   01.0703.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Polyurethaan 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 1120 kg/m³ 

Consistentie:    Thixotroop, pasteus 

Oplosmiddelen:    Geen 

Vlampunt:    > 100°C 

Temperatuurbestendigheid:   -30°C tot +100°C 

Waterbestendigheid:   Goed 

Oplosmiddelbestendigheid:   Matig 

Verwerkingscondities:   Minimaal +5 °C 

Soort ondergrond:    De meest voorkomende bouwmaterialen, zoals hout, formica, beton, steen, marmer, metalen etc. 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. 

Methode van aanbrengen:  PU-Fix met behulp van een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 
300) éénzijdig aanbrengen. Eventueel verdelen met kwast of lijmkam. Binnen 5 minuten de te verlijmen 
delen samenvoegen. De verlijming gedurende 30 minuten onder druk houden. 

Verbruik:     ± 300 g/m², afhankelijk van de ondergrond 

Open tijd:    ± 5 minuten 

Droogtijd:    Handvast na 30 minuten. Eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur. 

Reinigen materialen:   Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water of met Innotec Power Scrubs. Eventueel vóór gebruik de 
handen insmeren met Innotec Hand Protector. 

Houdbaarheid:    12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Minimaal +5°C, maximaal +30°C 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    5400563001523 

 
 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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