
Eigenschappen

> Waterbestendig 

> Eenkomponent

> Overschilderbaar

> Vrij van oplosmiddelen

> Reukloos

> Spanningvoerbruggend

> UV- en wederbestendig

Productomschrijving

BLANKE DIBA-COLL is een speciale éénkomponent afdichting en lijm 
op basis van silaanhoudend polymeer te gebruiken binnen- en bui-
tenhuis.  Het is professioneel  inzetbaar voor het verlijmen en afdich-
ten van stootvoegen en aansluitingen bij BLANKE DIBA-AFDICHTBA-
NEN alsook om veel andere materialen te verlijmen.
 

Ondergrond

De ondergrond mag een beetje vochtig zijn doch vrij van loszittende 
delen, moet voldoende vast en draagkrachtig zijn. De lijm kan aan-
gebracht worden op materialen zoals hout, steen, beton, metaal, glas 
en veel soorten kunststof.
 

Verwerking

BLANKE DIBA-COLL op de ondergrond aanbrengen en met een fijne 
lijmkam gelijk verdelen. Het te verlijmen materiaal direct in de lijm 
drukken en desnoods opspannen. Bij het verlijmen van de BLANKE 
DIBA  de effen kant van de lijmkam gebruiken en in schuine richting 
de banen / afdichtband aandrukken. Dit kan ook met een aandrukrol 
gebeuren. Als voegmateriaal de specie in de voegen spuiten en direct 
glad afstrijken.
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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

Kleur:   grijs
Dichting bij 23°, 50% rlV: ca. 1,4 g/cm³

Temperatuurbestendigheid: -45° bis +95°
   (kortdurend ook zelfs
   tot 180°)

Huidvormingstijd:  ca. 20 Min.

Schuifsterkte/
Treksterkte/
Hechtsterkte:  ca. 3,5 N/mm²

Rekbaarheid:  ca. 250 %
Uitharding:  3 mm pro 24 Std.

Toegelaten totaalbeweging: ca. 20 %
(praktsiche bewegingsopname 10%)

Verwerkingstemperatuur: van +5° tot +40°
Vorstbestendheid:  niet vorstgevoelig
Inhoud:   310ml/bus

Bewaring:  min. 12 maanden koelte
   bewaren (eens geopend
   blijft minderlang bewaren)

Verbruik :  lijnvormig ongeveer 10 tot
   12m
   met spuitmond ZSD ongeveer
   8m


