
 
 

 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
Speciale hoogwaardige montagelijm voor zware klussen en verbindingen waaraan hoge eisen 
worden gesteld. Zeer geschikt voor buitentoepassingen. Watervast. Met hoge aanvangshechting. 
Voorzien van KOMO-Certificaat ’Montagelijmen’, Certificaatnummer 32992. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Plaatmateriaal, gevelplaten, Trespa, dakplaten, dak- en vorstpannen, balken, regelwerk, latten, 
plinten, drempels, vensterbanken, isolatieplaten, gasbeton,naamborden, huisnummers, kunststof, 
(natuur)steen, spiegels en keramische tegels op beton, baksteen, pleisterwerk, hout en 
spaanplaat. 
 
EIGENSCHAPPEN 
Voor zware klussen   
Watervast   
Weer- en UV-bestendig  
Blijvend elastisch   
Temperatuurbestendig van -40°C tot +90°C 
Voorzien van KOMO-keur 
 
Omschrijving  Artikelnr. BE EAN (stuks)  EAN (BE) 
Koker 290 ml  1490910 12 8710439 005232 8710439 004938

MONTAGEKIT HEAVY DUTY 
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VERWERKING 
Bewerking ondergrond: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof- en vetvrij zijn. 
Gebruik van primer niet noodzakelijk. 
Gereedschap: Koker met spuitpistool verwerken. Gereedschap reinigen met Bison Ontvetter of 
terpentine. 
Droogtijd: Kleefvrij in 4 uur. Vormt na ca. 10 minuten een oppervlaktehuid (bij 20°C, 65% 
relatieve vochtigheid).  
Doorharding: ca. 2-3 mm/24 uur (bij 20°C, 65% relatieve vochtigheid).  
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden +5°C en boven +40°C. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Nippel tot bij schroefdraad afsnijden, tuit opdraaien en schuin afsnijden (opening minstens 5 mm). 
Koker met spuitpistool verwerken. Beide oppervlakken schoon, droog en vetvrij maken. Op één 
van beide oppervlakken om de 20-40 cm dotten of strepen lijm aanbrengen. Altijd lijm 
aanbrengen op de hoekpunten en langs randen van plaatmateriaal en op uiteinden van balken. 
Delen direct daarna samenvoegen en goed aankloppen met een rubber hamer. Zware materialen 
zonodig stutten of ondersteunen. Na ca. 24 uur kan de verbinding worden belast. Voor het 
bevestigen van Trespa-platen groter dan 0,5 m2 adviseren wij een professional 
gevelplaatsysteem (primer, tape en lijm) te gebruiken. 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
Speciale hoogwaardige montagelijm voor 
zware klussen en verbindingen waaraan 
hoge eisen worden gesteld. Zeer geschikt 
voor buitentoepassingen. Watervast. Met 
hoge aanvangshechting. 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
Verdunbaarheid: n.v.t. 
Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot 
+90°C. 
Vochtbestendigheid: goed. 
Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen 
alle weersinvloeden, UV-licht, agressieve 
industrielucht, huishoud-, was- en 
poetsmiddelen, korte inwerking van 
verdunde zuren, basen en zouten. 
Elasticiteit: blijvend elastisch. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Basisgrondstof : MS-polymeer. 
Kleur : wit. 
Vaste stofgehalte : 100%. 
Dichtheid : 1620 kg/m3. 
Viscositeit : bij 25°C pasteus. 
Velvormingstijd : ca. 10 minuten bij 20°C, 
65% R.V. 
Kleefvrijheid : na ca. 4 uur. 
Hardheid in shore A : ca. 50. 

Modules bij 100% : ca. 0,9N/mm2. 
Vlampunt : n.v.t. 
pH : n.v.t. 
Krimp : geen. 
Doorharding : ca. 2-3 mm/24 uur (bij 20°C, 
65% R.V.). 
Rek bij Breuk : ca. 800%. 
Treksterkte : ca 2,0 N/mm2. 
 
HOUDBAARHEID 
Bison Montagekit Heavy Duty is in goed 
gesloten verpakking, op een koele vorstvrije 
Plaats tussen de 5°C en 25 °C, minimaal 12 
maanden houdbaar. Vorstbestendigheid: 
goed. 
 
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 
N.v.t. 
 
VERVOERSCLASSIFICATIE 
N.v.t. 
 
LIJMVLEKKEN 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met 
Bison Ontvetter of terpentine. 
Vlekken onmiddellijk verwijderen met 
Terpentine. 
 

 
 
Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de 
grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder onze producten worden 
gebruikt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige 
schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar 
met advies.  


