LIJMEN EN AFDICHTINGSMIDDELEN

PanelTack HM
voor de verlijming van
Eternit Cedral Board panelen

Algemeen

De verlijming van Cedral Board kan geschieden met dezelfde producten als Natura, Natura Pro, Pictura en
Textura. Als voorbehandeling voor de achterzijde van de plaat wordt (net als voor de hierboven genoemde
panelen) Primer MSP geadviseerd.

Beperkingen voor Cedral Board

Specifiek voor de verlijming van Cedral Board gelden de volgende beperkingen:
• de maximale hoogte bedraagt 10 meter.
• maximale afstand tussen de lijmrillen bedraagt 400 mm (geveltoepassing).
Voor plafond- en luifeltoepassingen wordt een maximale (hart-op-hart) afstand tussen de lijmrillen
geadviseerd van 300 mm.

Cedral Board van Eternit NV

Cedral Board is een 9 mm dikke waterbestendige, vormvaste, onderhoudsvriendelijke en rotbestendige
plaat voor de bekleding van dakranden en geveldelen.
Cedral Board is samengesteld uit portlandcement en zand, aangevuld met minerale toevoegstoffen en
natuurlijke organische vezels.

Raadpleeg voorafgaand aan een project:
•
•

het Bostik documentatieblad “Simson PanelTack HM voor de verlijming van Eternit Equitone panelen”.
de betreffende verwerkingsvoorschriften en technische documentatie van Eternit N.V.
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

