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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  UNIFLEX PU 

Beschrijving:  
Is een 1 component solvent houdende verlijming- en afdichtings PU–kit die reageert op de 
luchtvochtigheid en een rubberelastische afdichting geeft.  Kan overschilderd worden met traditionele 
verven.  Verkrijgbaar in zwart, wit en grijs.   
Leverbaar in handige spuitkokers van 310 ml. 

Toepassing:
Verlijming en afdichting voor metaal, kunststoffen, GVK, aluminium, glas, hout, steen en beton.  Blijft 
elastisch en is zeewater- en UV-bestendig met uitzondering van de kleur wit, die lichtjes kan vergelen.  
Kan tevens als watervaste lijm dienen. 
Is sneldrogend en eens uitgehard nog schuurbaar.  

Gegevens bij levering: 
Kleur:  
Viscositeit:  
Soortelijk gewicht: 
Houdbaarheid: 
Consistentie: 

Technische gegevens: 
Verbruik:  
Shore:  

zwart, grijs of wit  
30000 mPa’s 
ca. 1,25 gr/cm³  
9 maanden in gesloten verpakking 
pasta 

3 mm = 44 m 
A  40 

Verwerking: 
Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak.  Bij poreuse ondergronden zoals hout is 
het aangeraden G4 Primer of Uniflex PU-Primer te gebruiken.  Kleef de zijkanten af met een tape, ter 
bescherming.  Breng de voegmassa aan en strijk vervolgens glad met een spatel of een vochtige duim 
met zeepsop.  Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Verwerkingstemp.: 5-35°C.  Huidvorming 
na 30 min.  Doorharding 3 mm/dag.  Temperatuurbestendig van –35 tot +90°C.   
Rek tot breuk 450%. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen:  reiniger M  en voor de handen: handreiniger Slig (zeep 
Stockhausen). 
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