Page 1 of 3

GATOR BLOCK BOND XP
EXTRA KRACHTIGE POLYURETHAANLIJM
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 29/04/2022

TECHNISCH DATASHEET
Bijgewerkt:

29.April 2022
Zorg dat u altijd het laatste datasheet bij de hand heeft.

Beschrijving:

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC is een van de sterkste polyurethaanlijmen op de markt. Het is
speciaal geformuleerd voor overlays, zwembadranden, trappen en muurafdekkers, betonbestrating,
nat gegoten, natuurstenen, keerwanden, metselstenen en bakstenen. GATOR BLOCK BOND XP
LOW VOC polyurethaanlijm is zo samengesteld dat het binnen 24 uur een permanente hechting
geeft op de bovengenoemde materialen, mits op de juiste manier aangebracht.

Eigenschappen:

EIGENSCHAP		

WAARDE

Verwerkingstijd 		
Ontbranding temp		
Krimp 		

tot 1 uur
121°C
Geen

Kenmerken:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herpositionering tot 30 minuten,
Permanente hechting binnen 24 uur,
Hoge vaste stof - zorgt voor een uitstekende dekking,
Krimpt niet - barst niet en laat geen hechting los,
Extra hechtingssterkte (tot 3 keer de sterkte van conventionele kleefstoffen),
Extra duurzaamheid tegen torsie en spanning,
Waterdicht,
In overeenstemming met VOS,
Geringe geur,
Milieuvriendelijk
Veilig voor zowel binnen als buiten,
Binding blijft sterk, scheurt niet
Geschikt voor gebruik in warme en koude omgevingen
Werkt boven 0 °C.
Zwembadranden
Treden en dekstenen
Keermuren
Stenen
Betonstenen en bakstenen
Droge en vochtige oppervlakken
Vuurplaatsen (tot 204°C)

Tabel met
Hechtingssterkte		
Beton auf Beton
Dekking

24 Stunden
5860 kPa

Formaat

Voor kraal van ongeveer 6 mm

296 ml

9 strekkende meter

828 ml

26 strekkende meter

7 Tagen
6895 kPa
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Instructies voor het aanbrengen
Opmerkingen
• Draag handschoenen tijdens het aanbrengen van de lijm. Eenmaal uitgehard, kan het materiaal niet
meer verwijderd worden.
• Niet bestemd voor toepassingen met voortdurende onderdompeling.
• Als de hechting op een ondergrond twijfelachtig is, moet een proeftoepassing worden uitgevoerd.
• Voor een optimale hechting moet u ervoor zorgen dat de beton- of steenoppervlakken schoon zijn
en vrij van vreemde stoffen.
• Het materiaal kan tot 30 minuten verplaatst worden zonder dat de hechtingssterkte verloren gaat. Vocht
verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regen of op stilstaand water.
• GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm vormt binnen 24 uur een hardnekkige
verbinding. De uithardingstijd varieert met de temperatuur, de vochtigheid en de porositeit van de
samengevoegde materialen.
• Reinig alle gereedschappen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met een mineraal oplosmiddel
of een gelijkwaardig middel. Uitgehard materiaal moet mechanisch verwijderd worden.
STAP 1
A. Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van GATOR BLOCK BOND XP
		 LOW VOC op AllianceGator.com voordat u GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC aanbrengt.
B. Stellen Sie sicher dass die zu verbindenden Oberflächen sauber sind.
STAP 2
Snijd het tuitje af en prik met een spijker een gaatje in de koker.
STAP 3
Breng met een kitpistool de GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm aan op de schone
oppervlakken.
STAP 4
Druk de twee oppervlakken stevig tegen elkaar aan, met een draaibeweging.
Let op:

U kunt het materiaal nog gedurende 30 minuten bewerken zonder hechtingssterkte te verliezen. Vocht
verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regenweer of op staand water.

Droogtijd:

GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC vormt een krachtige verbinding na één
nacht. Droogtijden kunnen variëren naargelang verschillende factoren zoals vochtigheid, porositeit,
temperatuur en de materialen die aan elkaar worden verlijmd.

Reiniging:

Reinig alle materiaal en uitrusting onmiddellijk na gebruik met een droge doek; uitgehard materiaal
moet mechanisch verwijderd worden.

Samenstelling:

GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC is een high solids
polyurethaanelastomeer dat uithardt door reactie met vocht uit de omgeving.

Verpakking:
Product

Detailhandelsgrootte

Per doos

Per pallet

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC

296 ml

12 kokers

90 dozen

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC

828 ml

12 kokers

60 dozen
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Opslagruimte:

Dozen en pallets dienen binnen bewaard te worden. Bewaar ongeopend op een koele droge plaats,
uit de buurt van rechtstreeks zonlicht. De opslag dient in de winter verwarmd te zijn. Het product bij
hogere temperaturen bewaren zal de levensduur verkorten.

Houdbaarheid:

1 jaar indien correct bewaard

GARANTIE
ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. kan geen resultaten garanderen, omdat het geen controle heeft over de voorbereiding
van het oppervlak en de ondergrond en over het aanbrengen van het product. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. stemt
ermee in dat, indien het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het aangebracht werd volgens de hierboven
beschreven methode voor de toepassing van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, ALLIANCE DESIGNER
PRODUCTS INC. de aankoopprijs terug zal betalen. Een bewijs van aankoop is vereist voor elke eis. UITSLUITING VAN
VERANTWOORDELIJKHEID DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS
VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING IS VAN ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IN ALLE GEVALLEN IS ALLIANCE
DESIGNER PRODUCTS INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN
KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UIT.
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