IMHOTEC 5
Artikelnr.

Kleur.

Inhoud.

Aantal.

101571

Grijs

290 ml

12 st / doos

101591

Wit

290 ml

12 st / doos

101592

Zwart

290 ml

12 st / doos

106200

Transparant

290 ml

12 st / doos

Productomschrijving Imhotec 5
De IMHOTEC 5 is een sterk verlijmend MS-Polymer welke
gebruikt kan w orden op nagenoeg iedere ondergrond (ook
vochtig).
De IMHOTEC 5 is tevens blijvend elastisch, uitstekend bestand tegen UV
invloeden, schuurbaar, overschilderbaar met vele watergedragen lakken
maar ook vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren en
daardoor ook geschikt voor natuursteen.

Voor meer informatie betreffende de Imhotec 5 kunt u contact met ons opnemen. Onze
gespecialiseerde collega’s zullen u door middel van een vrijblijvende vakkundige
demonstratie de verwerking van de Imhotec 5 laten zien.

Eigenschappen Imhotec 5

Toepassing Imhotec 5
Universele lijm- en voegkit voor
gebruik in de algemene bouw- en
industrie, carrosserie, scheepsbouw,
sanitair en vele andere.
Toepasbaar op (natuur)steen, spiegels,
glas, koper, brons, messing, inox,
staal,
gegalvaniseerd, keramiek,
policarbonaat, kunststof , hout, beton,
gips, PVC enz.

•

Sterk verlijmend op nagenoeg iedere ondergrond (ook vochtig)

•

Perfect afdichtend op nagenoeg iedere ondergrond (ook vochtig)

•

Elastisch (blijvend) en krimpvrij

•

Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en zuren

•

Geschikt voor natuursteen en spiegels

•

Schuurbaar

•

Nagenoeg reukloos

•

Overschilderbaar met vele lakken (ook watergedragen)

•

Snel doorhardend

•

Uitstekend bestand tegen:
- UV invloeden Zoet- en zoutwater
- Weersinvloeden Chlooroplossingen

Product is uitstekend geschikt voor
verlijming, zelfs zonder primer, van
HPL (volkern)
platen, zowel voor binnen als buiten.
Meer informatie op verzoek
verkrijgbaar.

- Schimmel

Verwerking Imhotec 5
Losse delen vooraf verwijderen. Voor het vetvrij maken van
ondergronden alsmede het reinigen van gereedschappen Imhotec
Grease Resolvent gebruiken.
Gebruik Seal Strike afstrijkmiddel, voor een gladde afwerking.
Door de grote verscheidenheid aan toepassingen is het aanbevolen eerst
testen uit te voeren. Dit geldt voor ondergronden en diverse verf
soorten.

Aansprakelijkheid en garantie
Imhotec garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming met de specificaties. De aansprakelijkheid zal
nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Vraag ons naar de algemene projectgarantie. 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. In alle gevallen kunt u
advies vragen aan onze technische adviseurs. Datum laatste herziening 19/01/2010

