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Beschrijving :
ROOFBOND 3584 is een 1-component polyurethaan kleefstof voor verlijming van steenwol, PUR en EPS dakplaten.
De kleefstof is vocht uithardend.
ROOFBOND 3584 wordt toegepast op de meest voorkomende (dak-)ondergronden zowel bij nieuwbouw- als renovatiedaken :
1. steenachtige draagstructuren;
2. houten draagstructuren;
3. geprofileerde dakplaten uit staal of aluminium;
4. bestaande bitumineuze dakbedekkingen.

Gegevens :
Uiterlijk
Vaste stof gehalte
Viscositeit
Densiteit
Open tijd
Uithardingstijd
Reiniger

: bruine, viskeuze vloeistof
: 84 % ± 1 %
: 3,500 ± 1,000 mPa’s bij 25°C
: 1100 kg/m³
: 15 min. bij 20°C/50 % RV
: 60 min. bij 20°C/50 % RV
: cleaner PU

Voorwaarden :
Verwerkingstemperatuur min. + 5°C – max. + 30°C.
Oppervlaktetemperatuur min. + 5°C – max. + 60°C.
Verwerkingstijd bij 20°C is ± 15 min.
De te verlijmen oppervlakten moeten winddroog zijn.
Vuil, stof, olie en losse delen op de ondergrond dienen verwijderd te worden.
De kleefstof bezit opschuimende eigenschappen, zodat geringe oneffenheden tussen isolatie en ondergrond zullen worden
overbrugd. Bij normaal kleefstofverbruik zullen oneffenheden van ± 3 mm worden opgevuld.

Verbruik :
Steenwol dakplaten
Dakzone
midden
rand
hoek

per m²
300 g
400 g
500 g

EPS- en PUR-dakplaten

aantal strepen*
6
8
10

per m²
150 g
200 g
250 g

aantal strepen*
3
4
5

* a) 1 streep = ± 50 g/lm
b) op geprofileerde staaldaken :
In de middenzone : op elke staalrug 1 lijmspoor aanbrengen, links of rechts v/h midden.
In de rand en hoekzones : op elke staalrug 2 lijmsporen aanbrengen, links en rechts van het midden.
c) op gesloten ondergronden : lijmsporen streepsgewijs aanbrengen.

Omschrijving
ROOFBOND 3584
Drager voor bus

Prijs
€

Inhoud

Verpakking

6 kg/bus

120 bussen/palet

6,47/kg

-

-

20,45/st.

Bij afname per palet 1 drager gratis !

BTW NIET INBEGREPEN
Levering : FRANCO vanaf 400 EUR
Deze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Deze prijslijst vernietigt en vervangt alle voorgaande.

