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Productomschrijving

BCU ASD is een gebruiksklaare, flexibele dispersie-klefstoff voor het verlijmen van
keramischen tegels en platen. BCU ASD is universell bij vele toepassingsgebieden op
de wand inzetbaar. Voor binnen.

Eigenschappen

Standvast, bestand tegen vocht, zeer smeuig in de verwerking, vervormbaar, zeer
lange inlegtijd, extreem hechtrek- en afschufvast, spatelbaar. GISCODE: D 1Oplosmiddelvrije dispersielijmen.

Toepassingsgebied

BCU ASD is geschikt voor het verlijmen volgens de dunbedmethode naar DIN 18 157
deel 2 van keramische tegels en plavuizen, splittegels, mozaik, porcellanato
grestegels, klinkers en steenstrippen, voor het verlijmen van bouw- en isolatieplaten
uit polystyreen, polyurethaan en fenolharsen.

Ondergrond

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijkt
producten na DIN 18 157 zijn geschikte ondergronden: gipskarton- en
gipsvezelplaten, houtspaanplaten (V100), beton, cellenbeton, bouw- en isolatieplaten,
cementpleisterlagen (mortelgroep PIII), kalk-cementpleisterlagen (mortelgroep II),
gipsblokken (restvochtgehalte < 4%), kalkzandsteen, gipspleisterwerk.

Gebruiksaanwijzing

BCU ASD is gebruiksklaar. De lijm met een geschikte tandspaan aanbrengen en
doorkammen. Het bekledingsmateriaal wordt in het verse lijmbed geschoven en
aangedrukt, voordat het lijmbed een vel heeft gevormd. Lijmresten verwijderen. Met
BCU-ASD kunnen oneffenheden worden geniveleerd. Na uitharding kann met de
eigenlijke lijmlaag worden begonnen. Gereedschappen kunnen direct na gebruik met
water worden gereinigt. BCU-ASD is geschikt voor de Floating-Methode volgend DIN
18 157.

Technische gegevens

Basis: waterwerende styreen-acrylaat-dispersie. Velvorming: na ca. 30 minuten,
voegbaar: na ca. 24 uur, verwerkingstemperatuur: +5 °C tot + 28°C. Verbruik: 2,0
kg/m² tot 2,7 kg/m², afhankelijk van ondergrond, vertanding en tegelformaat.

Verbruik

ca. 1,5 tot 2,5 kg/m²

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende
verpakking).

GISCODE

D1-oplosmiddelvrije dispersielijmen.

Let op

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloeding water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en
techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd
op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de
bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktdatablat vervallen alle voorgaande.
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