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TECHNISCHE FICHE

Product
RESIKol 310 is een hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Hij is uitermate geschikt voor de luchtdichte aansluiting van alle folies uit het RESIClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton,
steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

Eigenschappen
✓ Sterke kleefkracht op vele ondergronden zoals bijvoorbeeld
beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC
✓ Geen bevestigings- of aandruklat vereist
✓ Overschilderbaar
✓ Blijvend elastisch
✓ Ook bruikbaar op licht vochtige (niet natte!) ondergronden
✓ Systeemcomponent van het RESIClima raamafdichtingssysteem
met 10j garantie *, geschikt voor RAL-conforme vensterinbouw
*

Mits gebruik van alle RESIClima systeemcomponenten, conform de richtlijnen
van de fabrikant

Toepassingsgebied
RESIKol 310 is ontwikkeld voor de duurzaam luchtdichte verlijming van de verschillende folies uit het RESIClima
gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

Verwerking
De ondergronden waarop verlijmd wordt moeten droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Bij verlijming op raamprofielen
in aluminium of PVC dient zeer grondig ontvet te worden. Er kan niet verlijmd worden op bevroren ondergronden. De lijm aanbrengen in rillen van ca. 8mm diameter en nadien de te verlijmen folie aandrukken zodat er een
lijmlaag van ca. 2mm dikte ontstaat.

Verpakking
12 kokers van 310ml per doos

Schoonmaken
Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

Afvalverwerking
Restanten RESIKol 310 mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.
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Technische kenmerken
Productopbouw
Toelaatbare temperatuur na uitharding			
Verwerkingstemperatuur			
Vorstbestendigheid tijdens transport			
Schatting netto verbruik per koker 310 ml		
			
Houdbaarheid			
			

-30°C tot +80°C
+5°C tot +40°C
tot -15°C
ø5mm ≈ 30m
ø8mm ≈ 12m			
12 maanden, droog en vorstvrij bewaard
in de ongeopende, originele verpakking.

Veiligheidsrichtlijnen
Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de
verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om
bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

Speciale aanwijzingen
Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.
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