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PU LIJM VOOR HET VERKLEVEN VAN ISOLATIE 

OMSCHRIJVING: 

• Elastisch blijvende vochtuithardende één-
component polyurethaan lijm met een licht schuimend
vermogen en een grote hechtkracht.
• Sterk hechtend vermogen voor een goede verlijming
tussen ondergrond en isolatieplaten.

GEBRUIK: 

• Op diverse ondergronden zoals geprofileerde staal-
platen, bestaande bitumen dakbedekking, beton of
hout.
• Verkleven van isolatieplaten.

VERWERKING: 

• Oneffenheden in de ondergrond mogen niet meer
bedragen dan 5 mm.
• Ondergrond dient vlak, droog, schoon, vet- en stof-
vrij te zijn.
• Gebruik van een bitumineuze hechtprimer is niet
toegestaan.
• Streepsgewijs uit de bus gieten.
• Isolatieplaten direct in de lijm aanbrengen en stevig
aandrukken.
• Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C – maximaal
30°C.
• Verwerkingstijd: maximaal 20 minuten.
• De materialen moeten alleszins in de lijm geplaatst
worden alvorens vliesvorming optreedt.

VERBRUIK: 

• Op de bus is een schenktuit aanwezig waarmee lijm-
sporen gegoten kunnen worden.
• Metalen plooiplaten: 1 lijmspoor per ribbe, links of
rechts van het midden.
• In de rand- en hoekzones: 2 lijmsporen per ribbe,
links en rechts van het midden.
• Volle ondergronden: de lijmsporen in slingervorm
aanbrengen.
• Maximale afstand van de sporen 25 cm h.o.h.

• Verbruik - geadviseerde lijmhoeveelheden

• Deze lijmhoeveelheden zijn aanbevolen minimum-
hoeveelheden en gelden voor verlijming op gebouwen
onderhevig aan een dynamische windbelasting van
maximum 4,67kPa.
• De membraan of isolatieplaat moet voor de vorming
van een huid op de lijm aangebracht en in positie ge-
drukt worden. Het wordt aanbevolen om de hechting
van tijd tot tijd na te gaan, door een hoek van de
membraan/ isolatieplaat op te tillen om na te gaan dat
de lijmrupsen platgedrukt zijn. Dit is zeker van toepas-
sing op oneven ondergronden.

SCHOONMAKEN GEREEDSCHAP: 

• Trichloorethaan of methyleenchloride

VERPAKKING: 

• Bus van 6,5kg

OPSLAG: 

• De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden
in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle
praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand
moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte con-
tainers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt
worden als ze correct opgeslagen worden. Staand ver-
voeren en opslaan.

Gemiddeld 
verbruik 

Dakzone per m² Afstand sporen 

Metalen 
plooiplaten 

midden 
rand 
hoek 

200 g 
300 g 
400 g 

25 cm 
18,5 cm 
12 cm 

Volle onder-
gronden 

midden 
rand 
hoek 

200 g 
300 g 
400 g 

25 cm 
18,5 cm 
12 cm 
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID: 
 
• De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt 
van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen hou-
den. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact 
met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of 
een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de 
ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en 
een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medi-
sche hulp inroepen. 
 
BRAND: 
 
• In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, 
kooldioxide of zand. Gebruik nooit water. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare water-
dichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en 
ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeen-
stemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder 
normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn 
opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker 
te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins 
worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een be-
paald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandighe-
den op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … IKO kan desge-
volgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk 
gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbeve-
lingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het 
eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest re-
cente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan 
wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com . 
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