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EPDM Spreadable Contactlijm 

 

Algemeen 

EPDM Spreadable Contactlijm is een contactlijm op basis van synthetische rubbers speciaal ontwikkeld om EPDM 

te verlijmen.  

Toepassing 

De contactlijm kan gebruikt worden om EPDM te hechten op hout, dakranden, baksteen, isolatieplaten en 

andere aanvaardbare ondergronden. 

Eigenschappen 

• Voor naakte EPDM-membranen. 

• Gebruiksklaar. 

• Geschikt voor de meeste ondergronden. 

• Gevliesde kunststof daksystemen. 

• Snelle hechtingstijd. 

• Arbeidsbesparend. 

Ondergronden 

• Hout. 

• Metalen goten. 

• Baksteen en metselwerk. 

• Dakgoten. 

• Isolatie. 

• Coverboard. 

Veiligheid 

Niet gebruiken in een afgesloten omgeving of in de buurt van hitte, vuur of vonken. Vermijd gebruik in de buurt 

van ventilatoren. Vermijd het inhaleren van dampen. Draag een veiligheidsbril om contact met de ogen te 

vermijden. Draag veiligheidshandschoenen om contact met de huid te vermijden. Hou uit de buurt van kinderen. 
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Voorbereiding en verwerking 

Alle ondergronden moeten droog, gereinigd en vrij zijn van stof en vuil. Membranen moeten vrij zijn van olie, vet 

of andere vervuilers. 

• Lijm de ondergrond en het omgeslagen membraan in. 

• Voldoende tijd nemen voor het laten drogen van de lijm. 

• Wanneer de lijm niet meer nat is en niet langer draden trekt bij contact met de rugzijde hand kunnen beide 

zijden met mekaar in contact worden gebracht. 

• Vervolgens stevig aandrukken met een aandrukrol. 

Opgelet: Correcties van het membraan zijn niet meer mogelijk. Bij bepaalde combinaties van temperatuur en 

luchtvochtigheid kan er een condens op de lijm worden gevormd. In dat geval mag de folie niet in de lijm 

worden gerold en dient men te wachten op drogere omstandigheden en hogere temperaturen om de procedure 

opnieuw te starten. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Geel EPDMWLIJMN451767 5407008133801 Per stuk 5 kg 

Rendement 

Het rendement bedraagt ongeveer 250 gr / m² per zijde. De dekkingsgraad zal afhankelijk zijn van het soort 

ondergrond. Sommige ondergronden zijn poreus en zullen meer lijm vergen. Dekkingsgraad is gebaseerd op een 

gebruik met een lijmrol. 

Houdbaarheid 

• Bewaren in een gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. 

• Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Brandveilig lokaal. Uitsluitend in oorspronkelijke 

verpakking bewaren. 

• Maximale opslagtijd: 12 maanden bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C. 

Beperkingen 

• Niet geschikt voor gebruik op naakte PVC. 

• Niet geschikt voor gebruik op verse bitumen, bitumen met een verwerkingspunt < 85 °C. 

Goedkeuringen en normen 

• EN 204/205 D4 

• DIN EN 204 bij houtverlijming 
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Veiligheidsvoorschriften 

Contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. 

Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar. 

Technische gegevens 

Fysische toestand Vloeibaar 

Geur Aromatische geur 

Kookpunt 45 – 100 °C 

Vlampunt - 26 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C 

Kritieke druk 0.31 hPa 

Dichtheid 0.82 g / cm³ ± 0.05 

Oplosbaarheid Water: niet oplosbaar in water 

Viscositeit, kinematisch 578 – 782 cSt 

Viscositeit, dynamisch 2000 – 3000 mPa∙s Spindle 4, 20RPM @ 20 °C 

Ontploffingseigenschappen 

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk maar kan 
een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel 

vormen. 
Explosieklassa: IIa, T3 
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De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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