
Zwaluw Hybrifix®
Hoogwaardige hybride lijm

Technische datasheet

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11| 4900 AD Oosterhout | The Netherlands

T +31 (0) 162 - 491 000 | E info@denbraven.com

Product omschrijving

Zwaluw Hybrifix® is een hoogwaardige, sterke

eencomponentafdichtingskit/lijm op hybride basis. Het product is

reukloos en vrij van isocyanaten.

Voordelen

Voor meerdere doeleinden

verlijmen en afdichten Hoge treksterkte Geurloos

neutraal en vrij van siliconen en isocyaniden

Applicaties

Zwaluw Hybrifix® kan worden gebruikt voor meerdere toepassingen,

bijvoorbeeld verlijmen van platen, plinten, vensterbanken, strippen,

drempels, spiegels en isolatiematerialen. Zwaluw Hybrifix® kan ook

worden gebruikt voor het plaatsen van veiligheidsglas binnen,

aansluitvoegen in de bouw, keukens en badkamers, voor carrosserie en

metaalnaden, voor afdichtingen en verlijmingen in de scheepsbouw en

als universele plamuur voor scheuren en oneffenheden.

Technische specificaties

100% Modulus N/mm2 1,70 MPA

Application Temperature
+5°C till
+40°C

Base Hybrid

Density 1,54 g/ml

Elongation at Break 250%

Flow ISO 7390 < 2 mm

Frost Resistance during
transportation

Till -15°C

Joint Movement 25%

Shore-A hardness DIN 53505 60 Shore A

Skin Formation
@23°C/55%
RH

10 min

Temperature Resistance
-40°C till
+100°C

Tensile Strenght N/mm2 2,20 MPa

Beperkingen

Niet aanbevolen voor toepassing op PE, PP, PC, PMMA, PTFE

en bitumineuze ondergronden, onder water toepassingen en voor

dilatatievoegen.

Niet overschilderbaar met alkydhars verf omdat deze het drogen

van de verf remt.

Verkleuring kan optreden op donkere plaatsen en door contact

met chemicaliën.

Voeg ontwerpen

Aanbrengen als lijm op 'ventilerende' manier met verticale strepen of

stippen met een tussenruimte van 30 cm. Aanbevolen wordt

dubbelzijdig plakband van 3 mm dikte te gebruiken om de hechting

gedurende de eerste 24 uur te ondersteunen en om ervoor te

zorgen dat de lijm de juiste dikte heeft. Voor verdere vragen kunt u

contact opnemen met onze technische afdeling.

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Hybrifix® 

gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij 

van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik
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Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven Sealants B.V. (‘Den Braven’). Het document (en de daarin vervatte vinding(en))

mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van

indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet

beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen

aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van

dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen

invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en

betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

wordt aanbevolen.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS

7.82).

Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met

behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Uitgehard materiaal kan

alleen mechanisch worden verwijderd.

Kleuren

Beige

Grijs

Wit

Bruin

Zwart

Verpakking

Koker 290 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de

schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Hybrifix® is 9 maanden indien

bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen

voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op

aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
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