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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.
Productnaam:

IVANA Montagekit

Code:

41950

Productomschrijving:

Montagelijm op basis van Neopreenrubber.
Ideaal voor het bevestigen van materialen onder spanning, en zware
materialen

Identificatie onderneming:

Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

: Koker 310ml.

2. Beschrijving.








Hoge aanvangshechting.
Hoge eindsterkte.
Blijvend elastisch.
Vullend vermogen.
Vochtbestendig.
24 maanden houdbaar.
Goed overschilderbaar.

3. Toepassing.
Ivana Montagelijm is toepasbaar voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle
ondergronden, zoals hout, metaal, kunststof, keramiek, steen, pleisterwerk en (gas)beton.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, plaat- en
isolatiemateriaal, regelwerk, plinten, schroten, drempels, vensterbanken, sierlijsten en
decoratiemateriaal. Ideaal voor materialen onder spanning en zware materialen met behulp van de 'vastlos-vast' methode.
Niet geschikt voor het verlijmen van polystyreenschuim, PE, PP en bitumen.

TECHNISCH DATABLAD
Uitgave:
Handelsnaam:
Blad:

29 April 2013
IVANA Montagekit
2 van 2

4. Samenstelling en Eigenschappen.
Basis
Vaste stofgehalte
Min. verwerkingstemperatuur
Temperatuur bestendigheid
Soortelijk gewicht (20°C)
Viscositeit
Kleur nat
Vlampunt
Aantal componenten
Elasticiteit
Overschilderbaarheid
Vochtbestendigheid
Chemicaliënbestenhdigheid
Vullend vermogen
Maximale eindsterkte
Verbruik

: Neopreenrubber
: ca. 66%
: + 5 °C
: -20 °C tot +100 °C.
: ca. 1,26 g/cm³
: Pasteus
: Beige
: K1 ( < 21°C )
: 1
: Zeer goed
: Zeer goed
: Goed
: Goed
: Goed
: ca. 48 uur.
: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg.
Strepen: uit 1koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter
afgesneden spuitmond).

5. Verwerking.
Oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige ondergrond.
Schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en afsnijden op een diameter van min. 0,5 cm. Lijm
gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, om de 10 tot 30 cm in verticale strepen of
dotten aanbrengen. Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materialen direct met een
schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is nog mogelijk.
Bij zware materialen, materialen onder spanning en bij twee niet-poreuze materialen zo nodig fixeren,
ondersteunen of pas 'vast-los-vast' methode toe.
'Vast-los-vast' methode: Materiaal monteren, aandrukken en direct lostrekken. Na 5 minuten materialen
weer bevestigen en aankloppen. Corrigeren is niet mogelijk. Na gebruik koker direct goed afsluiten.
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Ivana Reinigingsdoekjes.
Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

6. Opslag en houdbaarheid
Ivana Montagekit is minimaal 24 houdbaar.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en
+25°C.
Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0°C blijft.
Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke gemeentelijke dienst als klein
chemisch afval.

7. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen houden.
De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

