EXTREEM STERK
EN DUURZAAM
VERLIJMEN EN AFDICHTEN

NIEUW
Hechting op vele
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metaal, beton, steen en
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Weer-, water- en
vochtbestendig

Oplosmiddelvrij
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BISON INTERNATIONAL
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en hoge eindsterkte
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Temperatuurbestendig
van -40°C tot +100°C
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Vele ondergronden
Waterbestendig
Extreem sterk
Blijvend elastisch
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STAPPENPLAN: DAKDOORVOER PLAATSEN

Technische specificaties

EPDM MAX

SPECIFICATIES
Kleur

1

Viscositeit

Zwart
Tixotroop

Dichtheid

Ca. 1,6 g/cm3

Eindsterkte

Ca. 15 kg/cm2

Treksterkte

Ca. 12 kg/cm2

Afschuifsterkte

Ca. 15 kg/cm2

Krimp
Elasticiteit

Ca. 0%
Ca. 700%

DROOGTIJDEN*
4

Huidvormingstijd

180 min.

Handvasttijd

Ca. 2 uur

Doorhardingssnelheid

Ca. 3 mm/24 uur

Maximale eindsterkte

Ca. 48 uur

EIGENSCHAPPEN
Vochtbestendigheid
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Zorg dat delen schoon, stof- en vetvij zijn en markeer de positie
van de dakdoorvoer.
Breng met een kokerpistool EPDM Max aan in meerdere rillen
(van ca. 6 mm breed). Zorg ervoor dat de rillen ononderbroken
worden aangebracht, beginnend rondom de afvoer en eindigend
ca. 2 cm vanaf de randen.

Griffon introduceert een nieuwe, zeer sterke EPDM lijm en afdichtingskit. EPDM Max is gebaseerd
op innovatieve SMP-Polymer en kan worden gebruikt voor zowel het verlijmen als afdichten van
(Europees) EPDM op vele ondergronden.
Door de sterke hechting en hoge eindsterkte in combinatie met een zeer goede weer-, water- en
vochtbestendigheid is EPDM Max geschikt voor bijna elke toepassing met (Europees) EPDM, zoals het
waterdicht maken van daken en bassins. EPDM Max is tevens geschikt voor het verlijmen en afdichten
van details en hulpstukken zoals binnenhoeken, buitenhoeken, afvoeren en naadverbindingen.

Temperatuurbestendigheid

Plaats de dakdoorvoer en druk deze over het gehele oppervlak
stevig aan met de aandrukroller zodat de EPDM folie zich
optimaal hecht. Zorg ervoor dat EPDM Max overal langs de
randen zichtbaar is.

4

Het resultaat!
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Zeer goed
Van -40°C tot +100°C

Schimmelbestendigheid

Goed

Overschilderbaarheid**

Goed

Vullend vermogen

Zeer goed

BENODIGDHEDEN
Dakdoorvoer
Krijt/Aftekenstift
EPDM Max
Kokerpistool
Aandrukroller
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*	Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond,
opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.
** 	 Van tevoren testen.
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