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ADHESIVE SB-100
OPLØSNINGSMIDDELBASERET KLÆBEMIDDEL TIL INDDÆKNING

BESKRIVELSE
ADHESIVE SB-100 er et opløsningsmiddel-
baseret kontaktklæbemiddel, fremstillet 
til fastgørelse af COREFLASH membra-
ner til horisontale og vertikale overflader. 
ADHESIVE SB-100 er klassificeret som nitril/
PVC-polymer og er af natur hydroskopisk. 
Klæbemidlet er hurtigttørrende og kræver 
derfor korrekt planlægning, placering og 
omhu for at sikre korrekt vedhæftning, især 
i perioder med høj luftfugtighed.

ANVENDELSESOMRÅDER
Brug ADHESIVE SB-100 til at fastgøre alle 
COREFLASH membraner til korrekt præpa-
rerede overflader. Egnede overflader omfat-
ter beton, træ, murværk og de fleste rene 
metaloverflader. Brug ADHESIVE SB-100 

til komplet vedhæftning af COREFLASH-
membraner ved vertikale anvendelsesom-
råder, vægge, afløb og andre inddæknings-
detaljer.

INSTALLATIONSMETODER
Påfør ADHESIVE SB-100 både på den sorte 
underside af COREFLASH-membranen og 
på overfladen, der skal inddækkes. Brug en 
rulle til påføring af ADHESIVE SB-100 i en 
dækningsgrad af 0,5 liter/m² på overfladen 
og 0,4 liter/m² på COREFLASH-membranen. 
Den faktiske dækning afhænger af over-
fladens porøsitet og glathed. For at sikre 
korrekt påføring af klæbemidlet anbefales 
en udendørstemperatur på min. +4°C og 
herover. Spray eller rul klæbemidlet på i et 
glat og jævnt lag på den sorte underside af 

COREFLASH-membranen og overfladen, der 
skal inddækkes, så der sikres 100% dæk-
ning. Lad opløsningsmidlerne i klæbemidlet 
afdampe, indtil klæbemidlet er fintrådet ved 
berøring. Når det er tilstrækkeligt tørt, skal 
du omhyggeligt placere den belagte side af 
COREFLASH membranen hen over overfla-
den med klæbemiddel.

EMBALLAGE
ADHESIVE SB-100 leveres i spande af 4,5 
kg, 60 spande pr. palle.

HOLDBARHED
1 år, under forudsætning af at klæbemidlet 
opbevares på et køligt sted i en solidt afluk-
ket beholder.
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TEKNISKE DATA
EGENSKAB GENNEMSNITLIG VÆRDI
Farve Farveløs til off-white.

Viskositet 20°C (Metode SL 002A) 4.000 ± 500 mPa.s

Tørstofindhold 30%
Flygtige organiske opløsningsmidler (VOC) 70%
Åben/Hærdningstid 10–15 min / fuldstændig hærdning 2–3 uger
Holdbarhed 1 år i lukket beholder


