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PARACOL PU ALU CONSTRUCT

* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Één-component thixotrope polyurethaanlijm
• Schuurbaar
• Watervast
• Met vullend vermogen
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Hardt uit tot een hard, taai eindproduct.

TOEPASSINGEN
• Speciaal geformuleerd voor het verlijmen van hoekverbindingen in aluminium ramen 

en deuren. Het product is zo geformuleerd dat het makkelijk kan ingespoten worden 
en tot in moeilijk bereikbare hoeken vloeit.

• Kan ook gebruikt worden als universele lijm voor metalen, PVC, hout, GRP, …

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis PU prepolymeren

Viscositeit Thixotroop pasteus

Uithardingssysteem Vochtreagerend

Vaste stof +/- 100%

Densiteit 1,55 g/cm³ 

Verwerkingstemperatuur +15°C - +25°C

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - 
+25°C

Min. 12 maanden

Kleur Beige

Vullend vermogen Schuimt licht op bij uitharden

Temperatuurbestendigheid -30°C - +100°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet

Beige

VERWERKING
Voorbereiding
De oppervlakken dienen vrij van stof en vet te zijn, indien nodig ontvetten met aceton. Een droog oppervlak is niet nodig. 
Natte oppervlakken zorgen ervoor dat de lijm sneller reageert en dat de lijm meer uitzet.

Aanbrengen
• De lijm éénzijdig aanbrengen of inspuiten.
• De materialen binnen de huidvormingstijd, 10 minuten, samenbrengen. Bij bevochtiging van de oppervlakken met water 

is dit 5 minuten.
• Om te vermijden dat de lijm uitzet tijdens het uitharden, moeten de te lijmen delen tegen elkaar gedrukt worden.

Reiniging
Met aceton. 

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN


