
Materiaal
SP045 is een veelzijdige lijm op basis van de illbruck

geavanceerde SP polymeer-formulering.

Leveringsvorm
Kleur Verpakking Stuks/doos Artikelnr.
Wit 310 ml koker 12 SP045510003
 300 ml worst* 12 SP045510053*
 400 ml worst* 12 SP045503620*
 600 ml worst* 12 SP045503722*

*Op aanvraag beschikbaar. Neem hiervoor contact op.

Technische informatie
Eigenschap Norm Specificatie
Karakter  STP Hybride
Dichtheid  1,75 g/cm³
Brandklasse EN 13501-1 Klasse E
Standvermogen EN 7390 20mm 0 mm
Huidvorming 23˚C/ 50% RV 15 min.
Doorharding 23˚C/ 50% RV 2,5 mm/ 24 uur
Volumeverandering EN ISO 105 3%
Shore A hardheid DIN 53505/ ISO 8868 60
Treksterkte bij 100% rek DIN 53504 S2 1,9 N/mm²
Treksterkte bij breuk DIN 53504 S2 2,1 N/mm²
Rek bij breuk DIN 53504 S2 130 %
Afschuifsterkte ISO 1465 1,0 N/mm²
Scheurweerstand ISO 1465 6,0 N/mm²
Temperatuurbestendigheid  -40ºC tot +90ºC
Verwerkingstemperatuur  +5ºC tot +40ºC
Opslag temperatuur  +5ºC tot +25ºC
Houdbaarheid  12 maanden

Voorbereiding
Voorbereiding

Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te

zijn en ontdaan van alle losse deeltjes die een goede

hechting verhinderen.

Om vet of stof te verwijderen op geglazuurde tegels,

metalen oppervlakken en glas kan deze ondergrond

worden gereinigd met de illbruck AA200 Watergedragen

Reiniger.

Op gevoelige ondergronden, zoals gepoedercoate

oppervlakken, kan voor het reinigen de mildere illbruck

AT115 Reiniger worden gebruikt.

De verwerker dient zelf te onderzoeken welke methodiek

het beste is om de ondergrond te bewerken, zodanig dat

er een goed hechtvlak ontstaat. De compatibiliteit met

aangrenzende materialen, coatings etc. dienen vooraf

bepaald te worden. In sommige situaties verdient het de

aanbeveling om ruim voordat de werkzaamheden

starten, een proefvlak aan te brengen.

Raadpleeg de hechtingstabel voor primeraanbevelingen

voor ander materiaal. Neem bij vragen contact op met de

technische dienst van CPG.

  

SP045

MULTI ADHESIVE

Afbouwlijm

SP045 MULTI ADHESIVE is een gemakkelijk

aan te brengen lijm voor gebruik waarbij een

snelle initiële fixatie en een duurzame, sterke

en flexibele hechting vereist is. De

veelzijdigheid van SP045 strekt zich uit tot

een breed scala aan constructiebevestigings-

en montagetoepassingen, zoals het verlijmen

van (lichtgewicht) plinten en sierlijsten. 

Productvoordelen

Goede, snelle kleefkracht en

uithardingssnelheid

Sterk en flexibel na uitharding

Geschikt voor de meest gangbare

bouwmaterialen

Geen primer benodigd

Gemakkelijk te verwerken

UV-bestendig

Lage VOC-formule, isocyanaat- en

oplosmiddelvrij en geurarm

https://www.illbruck.com/nl_NL/contact/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/at115-reiniger-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/contact/


MULTI ADHESIVE

Afbouwlijm

Verwerking
Voor verlijming op ondergronden waar geen primer nodig

is (zie tabel) kan de SP045 MULTI ADHESIVE direct uit de

koker of worst worden aangebracht met een hand- of

persluchtpistool.

Het aanbrengen van de primer (indien nodig) volgens het

relevante datablad.

Zorg ervoor dat het oppervlak wordt bewerkt binnen de

kleefvrije tijd van de SP045.

Reiniging
Verse, niet uitgeharde kit kan worden verwijderd met de

AT115 Reiniger. Uitgeharde kit kan alleen mechanisch

worden verwijderd met behulp van geschikt gereedschap.

Voor reiniging van gereedschappen waarop resten van de kit

zijn achtergebleven, bevelen wij de AA292 Reinigingsdoekjes

of AA295 Natufix aan.

Primertabel
Acryl glas (PMMA) +
Steenachtig +
Beton +
Gips +
Gepoedercoate ondergrond Een test voor elk afzonderlijk geval
Geglazuurde keramische tegels (achterzijde) +

De bovenstaande aanbevelingen hebben betrekking op

toepassingen met een normale belasting. Vanwege de vele

mogelijke variaties in ondergronden kunnen ze alleen als

richtlijn worden gebruikt:

+ = Testen hebben uitgewezen dat soms, maar niet altijd een

primer nodig is. Dit hangt af van de werkelijke belasting van

de toepassing, de exacte samenstelling van de aangrenzende

componenten en van de structuur van de hechtvlakken.

Aangezien deze invloeden moeilijk te voorspellen zijn, is het

raadzaam om vooraf hechtingstesten uit te voeren. Voor

zuigende ondergronden adviseren wij de illbruck AT140

Primer en voor niet-zuigende ondergronden adviseren wij de

illbruck AT150 Primer. 

Let op
Bij gebruik op natuursteen kunnen vlekken ontstaan. Het

wordt niet aanbevolen voor toepassing op de achterkant van

spiegels, op kunststoffen die gevoelig zijn voor

spanningsscheuren of waar langdurige blootstelling aan

water mogelijk is. Niet aanbevolen voor gebruik buitenshuis.

Veiligheidsaanbevelingen
Het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden

gelezen en begrepen. Neem tijdens verwerking de algehele

arbeidshygiëne in acht.

Certificering

EC1 Plus NL

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken

over ondersteuning vanuit de CPG Europe

organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en

gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en

praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen

aansprakelijkheid worden verbonden. Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com
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SP045

https://www.illbruck.com/nl_NL/product/at115-reiniger-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/aa292-reinigingsdoekjes-1/
https://www.illbruck.com/nl_NL/product/aa295-natufix/
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