Technisch Informatieblad

Strikotherm DK-plus hechtemulsie
Productnaam:
Strikotherm DK-plus hechtemulsie
Samenstelling:
Een hoogwaardig fabrieksmatig samengestelde pasteuze dispersie hechtpasta op basis van acrylaat-gemengde
polymerisaten en geselecteerde toeslagstoffen.
Eigenschappen:
Strikotherm DK Plus heeft uitstekende hechtende eigenschappen voor het hechten van EPS-isolatieplaten op niet-minerale
ondergronden zoals hechthout plaatmateriaal en cementgebonden spaanplaten. Uiteraard ook geschikt op alle minerale
ondergronden. Na verharding zorgt deze hechtpasta voor een gezond leefklimaat door zijn optimale
waterdampdoorlaatbaarheid.
Kleuren:
Grijs-beige.
Toepassing:
Deze mortel verlijmt isolatieplaten op droge, schone, vaste minerale ondergronden, en schone (watervaste) houtachtige
ondergronden voor de Strikotherm gevelisolatiesystemen COMFORT.
Technische gegevens:
●
●
●

Hechting naar ondergrond : minimaal 0,25 N/mm²
S.G. : 1,4 kg/dm³
Waterdampdoorlaatbaarheid : 50-200

Voorbehandeling ondergrond:
Watervaste houten ondergrond vooraf voorbehandelen met Strikotherm Hechtkontakt.
Ondergrond:
Op droge, schone en vaste minerale en houtachtige ondergronden.
Verwerking:
Kort mengen tot een homogene massa, eventueel voor een snellere droging maximaal 10% toevoegen van Portland
cement. De pasta doormengen totdat er geen klonten meer in het mengsel bevinden (eventueel water toevoegen om tot
een consistente massa te komen).
Verlijmen isolatieplaten:
De rugzijde van de isolatieplaten, met een kamspaan (vertand 6 x 6 mm), voorzien van een laag hechtmortel, zodat de
lijmruggen een dikte hebben van 6 mm. Maximale lijmlaagdikte 5 mm. Altijd min. 60 % van het oppervlak met lijm
bedekken. Niet met andere stoffen mengen.
Verbruik:
Ca. 2,5 kg per m² bij 4 mm laagdikte.
Verpakking:
20 kg in kunststof emmer.
Opslag:
Ca. 12 maanden mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen
Veiligheid:
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen
afdoende te beschermen. Indien Strikotherm DK Plus Hechtemulsie in contact komt met de ogen deze direct spoelen met
overvloedig schoon water (ca. 15 min.). Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie veiligheidsblad.
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Bijzonderheden:
De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Strikotherm DK Plus Hechtemulsie tijdens en
na applicatie beschermen tegen weersinvloeden. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C
of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
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