Powerbond XS 330

versie: PXS 1020191

EIGENSCHAPPEN
• Extreem hoge aanvangshechting.
• Blijvend elastisch.
• Voor binnen- en buitentoepassingen op vrijwel alle (zelfs lichtvochtige)
•
•
•
•

ondergronden.
Hoge flexibiliteit.
Vrij van oplosmiddelen, schadelijke weekmakers, isocyanaten.
Zal niet krimpen of scheuren.
Temperatuurbereik: -40°C tot +100°C.

OMSCHRIJVING
Powerbond XS 330 is een hoogwaardige verlijmingskit op basis van de nieuwste generatie MS-polymeren. Door zijn ongekend hoge
aanvangshechting kunnen montagewerkzaamheden eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd. Powerbond XS 330 is uitermate geschikt voor
zowel toepassingen in de bouw, alsook in industrie- en transportsector.
Powerbond XS 330 is uitermate geschikt voor het fixeren van sierlijsten, spiegels, plinten, tegels of lambriseringen, zodat deze bij de montage
geen of slechts beperkte ondersteuning behoeven.
Powerbond XS 330 is blijvend elastisch en hecht uitstekend op de meest voorkomende montagematerialen, zoals PVC, ABS, PC, plexiglas, rubber,
alle houtsoorten, metalen, beton, gips en glas. Het product bevat geen oplosmiddelen, waardoor de verlijming niet onderhevig is aan krimpen of
scheuren. Het product bevat ook geen schadelijke weekmakers of isocyanaten.
Door de verpakking in handige kokers van 290 ml en worsten van 600 ml is Powerbond XS 330 zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik.

ALGEMEEN
VERPAKKING

Koker 290 ml Wit

| Koker 290 ml Zwart | Worst 600 ml Zwart | Worst 600 ml Wit

ARTIKELCODE

01.2418.0100

| 01.2418.0000

| 01.2420.0000

| 01.2420.0100
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TECHNISCHE INFORMATIE
Basis:

Silaan gemodificeerde polymeren

Volumieke massa / dichtheid:

1571 kg/m³

Consistentie:

Standvaste, pasteuze lijm

Oplosmiddelen:

Geen

Hardheid:

± 63 (Shore A)

Trek tot breuk (treksterkte):

2,20 N/mm²

Rek tot breuk (%):

330%

Modulus:

1,45 N/mm² (bij 100% rek)

Afschuifsterkte:

1,2 N/mm² (volgens DIN 53283)

Terugvering:

70%

Temperatuurbestendigheid:

-40°C tot +100°C

UV-bestendigheid:

Matig. Lichte verkleuring kan optreden.

Waterbestendigheid:

Goed

Oplosmiddelbestendigheid:

Matig

Zuurbestendigheid:

Matig

Standvermogen:

Zeer goed

Percentage vaste stof:

100%

Krimp:

< 2%

Verwerkingscondities:

+5°C tot +35°C

Soort ondergrond:

Nagenoeg alle in de bouw-, industrie- en transportsector voorkomende ondergronden, zoals natuursteen,
hout, aluminium, beton, gips, glas, metaal, kunststoffen, PVC enz.

Voorbereiding van de ondergrond:

Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of
Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner
Antistatic. Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden voorbehandelen met Innotec Repaplast
Primer New Formula of Innotec Seal Guard.

Methode van aanbrengen:

Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (Easy Grip Gun) aanbrengen. Bij verlijmingen de delen
binnen 10 minuten samenvoegen. Eventueel afmessen met Innotec Seal Fluid.

Huidvorming:

± 10 minuten

Doorhardingssnelheid:

± 3 mm in 24 uur
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Overschilderbaarheid:

Na 1 uur overschilderbaar met nagenoeg alle in de bouw voorkomende lak-/verfsystemen. Bij
toepassingen waarin Powerbond XS 330 overspoten of overschilderd wordt met een verf op alkydbasis,
adviseren wij dit binnen de 48 uur na applicatie te doen om een optimale hechting te garanderen. Door
de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, adviseren wij steeds vooraf te testen met het
betreffende verftype.

Reinigen materialen:

Met Innotec Multisol

Reinigen handen:

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid:

12 maanden in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities:

Koel en droog bewaren

Batchcodetype:

F

EAN-Code:

Koker 290 ml Wit: 5400563003664
Koker 290 ml Zwart: 5400563003701
Worst 600 ml Wit: 5400563003657
Worst 600 ml Zwart: 5400563003725

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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