
Eigenschappen

> Hoge vervormbaarheid

> Hoge lijmvermogen

> Flexibel

> Sneldrogend

Productomschrijving

BLANKE GLUEMAX  is een zeer flexibele poederdispersielijm welke 
met water tot een smeuïge massa gemengd en voor binnengebruik 
toegepast wordt. Het product beantwoordt aan de normen DIN EN 

12004, respectievelijk DIN EN 12002 S2.
 

Toepassing

BLANKE GLUEMAX is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van 
de ontkoppelingsmat Permat op de vast aangebrachte aluminium-
plaat van het vloerclimatisatiesysteem Permatop. Deze lijm is ook 
aan te raden voor kritische ondergronden zoals bijvoorbeeld hout, 
isolatiemateriaal op basis van EPS, PUR en XPS alsook het verlijmen 
van tegels.
 

Verwerking

BLANKE GLUEMAX in een propere mengemmer  met zuiver leiding-
water ongeveer 3 minuten met een mengapparaat en geschikte men-
ger omroeren. Met een lijmkam afgestemd op de ontkoppelingsmat 
of tegel de lijm aanbrengen en daarin het materiaal goed aandruk-
ken.  Hierbij de plaatsingsvoorschriften van de Permat en Permatop 
volgens onze technische fiches in acht nemen.

TECHNISCHE FICHE

Speciale poederdispersielijm voor het verlijmen van de Permat-ontkoppelingsmat voor het 
vloerclimatisatiesysteem Permatop
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. 

Technische gegevens

Mengwenverhouding:  1:3 water/pouder
Soortelijke massa:  Ca. 0,9 kg/dm³
Materiaalbasis:   kunststoffen, toeslagstoffen
   en speciale vulstoffen
Oplosmiddel:   Geen
Kleur:    oudwit
Lijmdikte:   Max. 5 mm
Verwerkingstijd:   Bij +20°C ca. 1 uur
Open tijd:   30 Minuten
Verwerkingstemperatuur:  van + 4 °C tot max. + 30 °C
Begaanbaar:   Na ca. 12 Stunden
Op te voegen:  Na ca. 12 Stunden
Normaal belstbaar:  Na 24 Stunden
Volledig belastbaar:  Na 4 Tagen
Verpakking:   zakken van 18 kg
Bewaring:   12 maanden


