
PROFESSIONELE, ELASTISCHE 
MONTAGELIJM OP BASIS VAN 
MSP MET EEN EXTREEM HOGE 
AANVANGSKLEEFKRACHT

VERWERKING
Bewerking ondergrond: de ondergrond moet goed schoon, stof- en vetvrij 
zijn. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. Gereedschap: 
spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken.  
Lijmen en monteren: aanbrengen in strepen, dotten of vol vlak.  
Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken  
beneden +5°C. 

EIGENSCHAPPEN
Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +100°C. Vocht- en 
vorstbestendigheid: goed. Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen alle 
weersinvloeden, UV-licht, korte inwerking van verdunde zuren, basen en 
zouten. Overschilderbaarheid: goed. Elasticiteit: blijvend elastisch.

TECHNISCHE INFORMATIE
Verpakking: spuitkokers van 290 ml
Houdbaarheid:  in ongeopende verpakking, op een koele  

vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden  
houdbaar na productie

Basisgrondstof:  MSP
Kleur:  wit, ral 9001
Dichtheid:  1569 kg.m³
Verspuitbaarheid:  3 mm/6.3 Bar
Huidvorming: na ca. 5 minuten bij +20°C
Kleefvrijtijd:  na ca. 2 uur
Hardheid:  ca. 60 shore A
Krimp:  geen
Doorharding:  ca. 203 mm. per 24 uur
Rek bij breuk:  300%
Interne sterkte (direct):  ca. 0.01 N/mm²
Treksterkte:  ca. 2.2 N/mm²
Schimmelbestendig:  uitstekend

CO-PRO PLINTEN EN MONTAGEKIT 
SNELLE HECHTING

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

>>

Productvoordelen

• Voor zeer snelle hechting

• Na 1 minuut 80% van beginhechting bereikt 

Artikelnummer 
4888890211

8 717003 325659

TOEPASSING:
Co-pro plinten en montagekit snelle hechting 
is een hoogwaardig product voor verlijming 
van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden, 
vloeren, plafonds. Stempelen of klemmen is in 
de meeste gevallen niet nodig. Voor verlijming 
van vrijwel alle in de bouw voorkomende 
materialen en (zelfs vochtige) ondergronden. 
Binnen en buiten toepasbaar zonder randzone 
vervuiling. Overschilderbaar met de meeste 
soorten acryllatex-en alkydverf. Verlijmen 
van gips, glas, spiegels vele kunststoffen 
(acrylaat), (natuur-) steen, beton, hout en 
vele metalen op diverse ondergronden en 
onderling. Voorbeelden: wandbekleding, 
isolatiepanelen (steenwol, schuimen, pur, ps), 
bouwconstructies, ornamenten, lijsten, dorpels, 
vensterbanken, plinten, lijsten, dakelementen en 
gevelelementen.



VERBRUIK
Bij gebruik van V-tui ca. 7,25 m1 per koker (4 tot 5 plinten per spuitkoker).

LET OP
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In 
verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden 
waaronder wordt gelijmd, 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 voor u klaar met advies.

GEV-EMICODE 
Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en ter bescherming van 
het milieu. Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom 
wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren 
en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te 
verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen 
van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen 
en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om 
de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed 
mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen 
aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door 
onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® 
jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond 
en comfortabel binnenklimaat.

ALLES VOOR JE  VLOER!


