
DEKKING IN VIERKANTE METERS (M2):

KLEUR:
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3 6 0

22ltr  -  350m2

13.7 ltr  -  160m2

TOEPASSING: OPEN TIJD*:

10 Minuten1-Zijdig

PISTOOL: SLANG:

Schuimrupsen5 Minuten

Rupspistool
4m S/S Gevlochten 
C/W-Ventiel

8m S/S Gevlochten 
C/W-Ventiel

VERWERKINGS-
TIJD:

SPUITPATROON:

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

** afhankelijk van de omgeving en omgevingstemperatuur

QDEK® 3001 is een enkelzijdig aan te brengen vochtuithardende, 

Polyurethaan schuimlijm die specifiek is ontwikkeld voor verlijming 

van isolatieplaten op platte daken. Geschikt voor de verlijming van 

ISO-platen, met weefsel beklede isolatieplaten, PIR- en PUR-platen 

op een groot aantal verschillende dakoppervlakken, waaronder 

beton, multiplex en cementplaten. QDEK® 3001 kan ook worden 

gebruikt samen met EPS of XPS (geëxpandeerd en geëxtrudeerd 

polystyreen) en voor het lijmen van isolatieplaten op bestaand vilt 

voor renovaties.

3001

Unit 1, Ruthvenfield Avenue, Inveralmond Industrial Estate, Perth, PH1 3WB  
www.quinglobal.com - +44 (0) 845 381 2233

PU-LIJM VOOR DAKISOLATIE VOOR GEBRUIK 
BIJ LAGE TEMPERATUREN

www.qdek.com

VOORDELEN

• Snel, Schoon en consistent aan te brengen.

• Het schuim blijft niet uitzetten.

• Taaie lijmlaag.

• Goed extrusievermogen bij lage temperaturen.
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Houdbaarheid   9 Maanden

Kleur    Groen 

Temperatuurbestendigheid  -30oc tot 160oc 

Soort oplosmiddel   Polyethyleen

    polyfenol

Dekking    160m2 - 350m2 

Vaste Stoffen   100%

VOC-Gehalte   431 gram per liter

Opslag    5oc - 25oc

CHEMISCH-TECHNISCHE GEGEVENS:

Groen



• Dit product is ontwikkeld om aan te brengen op het dakoppervlak. 

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 het 

vat vóór gebruik te schudden. 

• Bevestig de slang stevig op het spuitpistool. Bevestig het 

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

ventielaansluitingen goed dicht zitten. Open het ventiel op het vat 

langzaam en volledig, controleer tijdens deze handeling op lekken. 

Ontgrendel  het spuitpistool om te beginnen met spuiten. 

• Controleer vóór gebruik op compatibiliteit, door een klein 

testmonster 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. Breng een rups aan op een afstand van 

ongeveer 10-20 cm onder een hoek van 

45 graden op het oppervlak. Breng een 

consistente 20-30 mm brede rups aan om de 

300mm.

3. Plaats isolatieplaten direct op de lijmrupsen 

zonder druk uit te oefenen.

4. Geef de lijm 5 minuten de tijd om zich te 

“zetten” , vóór het inlopen van de isolatieplaat. 

Dit zorgt voor stabiliteit.

5. De spuitmond na gebruik elke keer reinigen 

met een aceton cleaner. Hiervoor is een 

revivalkit beschikbaar.

OPSLAG/VERWISSELEN BUS

GEBRUIK & OPSLAG
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GEBRUIKSAANWIJZING

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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