
DEKKING IN VIERKANTE METERS (M2):

KLEUR:

6 0

1 2 0

1 8 0

2 4 0

3 0 0

3 6 0

22ltr  -  200m2

13.7 ltr  -  N/A

TOEPASSING: OPEN TIJD*:

15 Minuten1-Zijdig

PISTOOL : SLANG:

Sneeuwvlok-patroon1 - 2 Minuten

4m PU MB/HTPistool voor grote 

oppervlakken

VERWERKINGS-
TIJD:

SPUITPATROON:

* raadpleeg de Spray Manual voor meer gedetailleerde informatie over verwerking. 

** afhankelijk van de omgeving en omgevingstemperatuur

QDEK® 2350 is een enkelzijdig aan te brengen polyurethaanlijm. 

QDEK® 2350 is specifiek ontwikkeld voor verlijming van alle op vlies of 

doek gecacheerde membranen voor veel verschilende platte daken, 

waaronder betonplaten, isolatieplaten, multiplex en cementplaten. 

QDEK® 2350 is tevens geschikt voor toepassing in combinatie 

met EPS, XPS (geëxtrudeerd en geëxpandeerd polystyreen) en kan 

worden aangebracht op bestaand vilt voor renovatie of reparatie 

van daken.   QDEK® 2350 stelt gebruikers in staat om het membraan 

direct uit te rollen en waar nodig te repositioneren waardoor een 

grote flexibiliteit gewaarborgd wordt tijdens installatie.

2350
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PU LIJM VOOR  VLIES GECACHEERDE 
MEMBRANEN

www.qdek.com

VOORDELEN

• 100% waterdicht.

• Structurele lijmverbinding.

• 100% bestand tegen weekmakers.

• Geschikt voor alle fleece-backed materialen.
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Houdbaarheid   9 Maanden

Kleur    Rood 

Temperatuurbestendigheid  -30oc tot 140oc 

Oplosmiddel   Dichloormethaan

Dekking    150m2 

Vaste Stoffen   66% - 70%

VOS-Gehalte   319 Gram Per Liter

Opslag    5oc-25oc

CHEMISCH-TECHNISCHE GEGEVENS:

Rood

Technische Fiches



GEBRUIKSAANWIJZING

• Dit product is ontwikkeld om aan te brengen op beide zijden van 

twee te verlijmen oppervlakken. Voor optimale resultaten moet de 

temperatuur van de contactlijm en de te verlijmen oppervlakken 

tussen 16 ˚C - 27 ˚C liggen. 

• Gebruiken in een goed geventileerde omgeving. We raden aan 

zowel vat als aerosol vóór gebruik te schudden. 

• Bevestig de slang stevig op het spuitpistool met de juiste nozzle. 

Bevestig het andere uiteinde van de slang op het vat. Zorg dat de 

slang-ventielaansluitingen goed dicht zitten. Open het ventiel op 

de bus langzaam en volledig, controleer tijdens deze handeling op 

lekken. Ontgrendel de trekker op het spuitpistool om te beginnen 

met spuiten. 

• Controleer vóór gebruik op compatibiliteit, door een kleine 

hoeveelheid van de lijm op het substraat aan te brengen. Dit 

product kan bepaalde substraten aantasten.

1. Zorg dat de oppervlakken schoon, droog 

en vrij van vuil, stof, olie, verfresten, was of 

smeermiddel etc. zijn.

2. Spuit op een afstand van ongeveer 15-30 

cm onder een hoek van 45 graden op het 

oppervlak. Breng een gelijkmatige laag lijm 

aan voor een dekking van 60% tot 80% van 

het oppervlak. Spuit indien nodig een extra 

laag op delen die meer lijm lijken te vereisen. 

3. Laat de lijm 1 - 2 minuten uitdampen, breng 

het membraan aan binnen 10 minuten nadat 

de lijm is aangebracht.

4. Voeg de oppervlakken samen en druk deze 

met voldoende kracht aan. We raden het 

gebruik van een roller aan om gelijkmatig 

druk uit te oefenen en een maximale 

aandrukkracht te bereiken. Laat de contactlijm 

24 uur volledig uitharden.

5. Mocht de nozzle verstopt raken, draai deze 

dan van het pistool af en reinig  met een 

oplosmiddel, zoals lakverdunner of aceton. 

Prik de tip niet door met een puntig voorwerp.

DEKKING

DEKKING TE WEINIG

DEKKING TEVEEL

CORRECT HOEVEELHEID = 50 g /m2 (droog gewicht)

OPSLAG/VERWISSELEN VAT

GEBRUIK & OPSLAG

Draai het ventiel op het vat dicht, spuit achtergebleven lijmresten 

uit de slang, koppel de spuitslang en het pistool los van het vat. Sluit 

de spuitslang opnieuw aan op een vaatje citrusreiniger (afzonderlijk 

verkrijgbaar) en spuit de slang leeg, totdat de vloeistof helder is: dit 

geeft aan dat de slang en het pistool schoon zijn. Als u de slang en het 

spuitpistool op het vat laat zitten, laat het ventiel op het vat dan geopend. 

Koppel de slang/het pistool dan niet los van het vat. Sluit het spuitpistool 

met de  vergrendeling op het pistool.

• Raadpleeg vóór gebruik het veiligheidsinformatieblad.

• Bewaar het product NIET bij temperaturen boven 50 °C.

• Voorkom blootstelling aan direct zonlicht.

• Bewaar het product nooit direct op een betonnen vloer.

• Bewaar het product voor optimale prestaties tijdens gebruik                 

op een temperatuur van 18 °C, maar altijd ten minste boven 10 °C.

• Houd, zolang het product is aangesloten, altijd het ventiel open en 

de slang onder druk.

• Sluit het ventiel NOOIT, voordat er een nieuwe cilinder moet 

worden aangesloten.

• Laat druk uit de slang ontsnappen, voor afkoppeling van het vat.

• Test het product altijd om te bepalen of het geschikt is voor uw 

specifieke toepassing, voordat u het in gebruik neemt.
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