Professionele
gevelplaatverlijming
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REGELWERK PRIMEREN
Breng Primer SX Black in één gesloten laag aan. Na het
opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen. Controleer het
houtvochtigheid, dit mag max. 18% zijn. Gebruik bij voorkeur
geïmpregneerd en gedroogd hout. Indien voorgeprimerde latten
op de werf vervuild zijn, moeten deze gereinigd worden met
Cleaner I of Liquid 1.
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FOAMTAPE AANBRENGEN
Na het drogen van de primer verticaal en ononderbroken op de
draagconstructie Simson FoamTape aanbrengen. Stevig aandrukken
en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en
lengte van de tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen,
de afmetingen van de plaat en de benodigde ruimte voor de lijm!
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VOORBEHANDELING GEVELPLAAT
De lijmzijde van de gevelplaten voorbehandelen conform de
voorschriften. Voor verwijdering van o.a. verse kitresten, Liquid 1
gebruiken i.p.v. hieronder genoemde Primers.
Algemene richtlijn:
- Trespa: Primer PanelTack of eventueel Easy Clean Wipes
- Eternit: Primer MSP
- Voor verwijdering van o.a. verse kitresten Liquid 1
gebruiken en geen primers.
- Primer Q voor alle kleuren Tectiva, ook TE 80 antraciet.
LET OP: Ten allen tijde vermijden dat er primersporen op de
decorzijde terechtkomen, handen reinigen en gebruikte
primerdoeken verwijderen.
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AANBRENGEN PANELTACKLIJM MET SPECIALE TUIT
De lijm uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen.
Met de speciale V-tuit een driehoeksril aanbrengen met een breedte
en hoogte van 9 mm. Gebruik PanelTack voor Trespa en PanelTack
HM voor Eternit. (Rockpanel Tack-S voor Rockpanel).
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PLAATSEN PANEEL
Verwijder de schutlaag van de FoamTape. De plaat dient uiterlijk
10 minuten na het aanbrengen van de lijm geplaatst te worden.
Voordat de plaat de FoamTape raakt is correctie nog mogelijk. Is de
plaat eenmaal goed gepositioneerd, dan dient men de plaat ter
plaatse van de FoamTape licht wrijvend aan te drukken. Corrigeren
is nu niet meer mogelijk.

OMSTANDIG HEDEN BIJ VERWERKING
De gevelplaten kunnen zowel in in prefab situatie als op de bouwlocatie verlijmd worden.
DE VOLGENDE VERWERKINGSVOORWAARDEN GELDEN:
- Niet voorbehandelen of lijmen als er neerslag valt.
- Niet voorbehandelen of lijmen bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist.
- Voorkom condensvorming op de panelen en draagconstructie.
- Verwerken tussen +5°C en +30°C.
- Bij plafondtoepassingen moet de tussenafstand van de draagconstructie tot 75% gereduceerd worden.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
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