
Nederland

 

 

 

FloorBridge-Nederland
Maalderij 1, 2913 LZ Nieuwerkerk aan den IJssel ISO  9001

certified

SY S T E M C ERT

  Reg.No. Q0280414

Patent Europa: EP 2769019 Patent USA: US 9.366.021 B2 Patent China: ZL 2012 8 0055752.7
V22 - 22-09-2018

Productblad SM 150

 FloorBridge® SM 150  
Afdichtingsband  

Het afdichtingsband wordt gemonteerd door vakkundig, geschoolde en gecertificeerde bedrijven.  

Toepassing:  

Kleur: Breedte: 
Rollengte: Dikte: 
Shore-A-Hardheid 
Lasbaarheid:  

Temperatuur bestendigheid: 
Fysische waarden: Barst 
sterkte Max. trekkracht langs 
Max. trekkracht dwars Max. 
rek bij breuk langs Max. rek 
bij breuk dwars Rekkracht bij 
25% dwars rek Rekkracht bij 
50% dwars rek Hechtsterkte 
Doorscheursterkte langs 
Doorscheursterkte dwars 
Opslag/Houdbaarheid:  

Voor de afdichting van dilataties, overbruggingsvoegen, 
koppelvoegen zowel binnen als buiten. Verlijming middels 
FloorBridge Connect 03.  

grijs 150mm 20m 1,0mm ca. 76 Dit product is middels hitte te 
lassen. De algemeen in de handel verkrijgbare hetelucht 
föhnen van 1500W/340gr C zijn hiervoor geschikt. Verwarm 
het oppervlak niet meer dan noodzakelijk zonder de dichtheid 
van het materiaal te wijzigen. Het oppervlak vooraf opruwen. 
Zie  

Mixen van Connect 03:  

Ondergrond temperatuur: 
Lucht temperatuur: 
Materiaal temperatuur: 
Dauwpunt:  

Verwerkingsbeperkingen:  

minimaal +5gr C, maximaal +25gr C. 
minimaal +5gr C, maximaal +25gr C. 
minimaal +5gr C, maximaal +25gr C. Let 
op dat er geen condensvorming kan 
ontstaan. De ondergrond temperatuur 
moet gedurende het gehele 
applicatieproces en de droging minimaal 
3gr C boven het dauwpunt liggen. 
component A : component B is 2:1 in 
gewichts of volumedelen. Comp.B in de 
juiste hoeveelheid toevoegen aan comp 
A. Met geëigende mixer minimaal 3 
minuten laagtoerig mengen tot een 
homogeen, egaal mengsel is ontstaan 
zonder kleurslierten. Even laten rusten en 
nog 1 minuut na mengen. Maak niet meer 
aan dan er binnen de pottijd kan worden 
verwerkt. Zie productblad FloorBridge 
Connect 03.  

De ondergrond waarop verlijmd zal gaan 
worden moet schoon, droog of matvochtig zijn 
en vrij van vet, stof, losse delen of anderszins 
hechting verhinderende zaken. Een goede 
hechtsterkte moet gewaarborgd zijn. Zie 
verdere aanwijzingen in het productblad van 
de FloorBridge Connect 03. 

Ondergrondvoorbereiding:  

12 maanden in originele ongeopende verpakking, 
mits koel, droog, UV vrij opgeslagen.  

 

verwerkingsvoorschrift.  
-30gr C -+ 90gr C  
DIN  Waarde  
intern  2 bar  
DIN EN ISO 527-3  9,6N/mm2  
DIN EN ISO 527-3  7,5N/mm2  
DIN EN ISO 527-3  769%  
DIN EN ISO 527-3  734%  
DIN EN ISO 527-3  1,7N/mm2  
DIN EN ISO 527-3  2,1N/mm2  
DIN EN 1348  > 4N/mm2  
DIN EN 12310-2  59N  
DIN EN 12310-2  62N  
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Verlijming van het band:  

aanbrengen SM 150 band:  

Lassen SM 150 band:  

Verlijmen FB profiel op band:  

Gereedschap reiniging:  

Alleen vlekkeloos, onbeschadigd en schoon afdichtingsband 
FloorBridge SM150 mag worden ingebouwd. In de bestaande 
bewegingsvoeg van de constructie moet een schuimprofiel worden 
aangebracht, zodat de voeg kan blijven bewegen en er geen lijm in 
de voeg kan komen. Het midden van de band mag in geen geval 
verlijmt worden met de ondergrond.  

De goed gemixte FloorBridge Connect 03 lijm met een geschikte 
spaan aan beide zijde langs de voeg aanbrengen. Indien de 
ondergrond matvochtig is dient de lijm vooraf eerst goed in de 
ondergrond ingewreven te worden.  

Rol het SM 150 band, binnen de verwerkingstijd van de FB 
Connect 03 lijm, in de lijm en druk het goed aan met een geschikte 
roller. De zijkanten van de band moeten vol en vlak in de lijm zijn 
ingebed. Zorg ervoor dat geen luchtinsluiting plaatsvind. Breng een 
standaard schilders/crepe tape aan in het midden van de band, 
boven de voeg in de constructieve ondergrond, van minimaal 
dezelfde breedte als de voeg. Indien het FloorBridge voegprofiel 
pas na droging van de lijm zal worden aangebracht dient op alle 
lijmvlakken een vuurgedroogd kwartszand te worden ingestrooid 
opdat de volgende arbeidsgang voldoende hechtkracht kan 
ontwikkelen. Het band kan door thermisch lassen met een 
hetelucht föhn en aandruk roller worden gelast. De te lassen 
oppervlakken dienen opgeruwd te worden d.m.v. schuurpapier 
korrel 80 , daarna goed stofvrij en schoonmaken. Ruw alleen de 
10cm overlap op de gelast moet worden. Stel de temperatuur van 
de föhn in op 340gr C en verhit absoluut niet langer dan 
noodzakelijk. Zodra de juiste temperatuurt bereikt is lassen en 
goed aandrukken middels hardrubberrol. Breng de goed gemixte 
FB Connect 03 lijm, in de juist laag dikte, aan over de gehele 
breedte van de voorbereidde voeg (ca 250mm) dus zowel over de 
constructieve beton als het FB SM 150 afdichtband met crepetape. 
Verwijder daarna de crepetape zodat het band de beweging in de 
ondergrond vrij kan volgen. Het is essentieel dat deze strook 
volledig vrij van lijm is. Volg verder de verwerkingsinstructie van 
het  FloorBridge profiel.  

Nog niet uitgeharde lijm kan met de geëigende 
epoxyharsreinigers worden schoongemaakt. Uitgehard 
materiaal kan alleen mechanisch worden gereinigd.  

Juridische opmerkingen:  

De informatie over en voorstellen voor de verwerking en het gebruik van FloorBridge-
product worden te goeder trouw gegeven, op basis van de huidige kennis en ervaring die 
FloorBridge met de producten heeft opgedaan, ervan uitgaande dat de producten op de 
juiste manier worden bewaard en gehanteerd en onder normale omstandigheden 
worden aangebracht, conform de adviezen van FloorBridge.  

In de praktijk zijn de verschillen in materiaal, ondergrond en afwijkende 
werkomstandigheden zodanig, dat er geen waarborgen kunnen worden gegeven voor de 
functionaliteit of de geschiktheid voor een bepaald doel. Noch kan er enige 
aansprakelijkheid worden aanvaard, ongeacht op grond van welke rechtsverhouding, op 
basis van deze schriftelijke adviezen of andere verleende adviezen. De gebruiker van 
het product moet zelf beoordelen of het product geschikt is voor het beoogde doel. 
FloorBridge behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van de eigen producten 
te wijzigen.  

Er dient rekening te worden gehouden met de eigendomsrechten van derden. Alle 
opdrachten worden aangenomen onder voorbehoud van onze actuele algemene 
voorwaarden voor verkoop en levering. Gebruikers moeten altijd de nieuwste versie van 
het plaatselijke productinformatieblad voor het betreffende producten raadplegen. Een 
kopie daarvan wordt op verzoek ter beschikking gesteld. Het kan noodzakelijk zijn om 
de bovengenoemde beperkingen aan te passen aan bepaalde plaatselijke wet-en 
regelgeving. Alle wijzigingen in deze uitsluiting van aansprakelijkheid behoeven de 
toestemming van FloorBridge International GmbH in Feldkirchen an der Donau.  
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