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  PremTack 

OMSCHRIJVING 

PremTack is een high tack kit voor het direct en krachtig verlijmen en monteren van praktisch 
alle bouwmaterialen en bouwelementen op vele ondergronden. Het product is gefabriceerd op 
basis van MS-polymeren en hardt uit door middel van luchtvochtigheid. Door zijn enorm hoge 
aanvangshechting is het product uitermate geschikt voor vele toepassingen in de bouw, 
industrie en mobiliteit.  
 
De PremTack bereikt na volledige uitharding een hoge eindsterkte. Dit maakt hem ook geschikt 
voor verlijmingen en montages waarbij langdurige belastingen plaatsvinden. De PremTack is 
perfect geschikt voor het verlijmen van steenstrips op diverse ondergronden. 

ARTIKELNUMMER    102160 (Wit)   102161 (Zwart)   
VERPAKKING      Kitkoker 290 ML  Kitkoker 290 ML 
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (24 Stuks)  Per doos (24 Stuks) 
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 Zeer hoge aanvangskleefkracht 
 Duurzaam elastisch blijvend 
 Rek tot breuk van 330% 
 Hecht uitstekend op vochtige ondergronden 
 Hardt snel door 
 Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij 
 Zeer geschikt voor het verlijmen van steenstrips 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         MS Polymeer  
DICHTHEID    1570 kg/m³ 
DOORHARDING IN 24 UUR    2-3 mm 
 OPLOSMIDDELEN      Geen 
 KRIMP          Nihil 
 HUIDVORMING        Ca. 10-15 min 
 MAXIMALE REK     330% 
 HARDHEID         62° 
 TREKSTERKTE        2,20 N/mm² 
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID   40°C tot +100°C 

OVERSCHILDERBAAR 
Uitstekend (vooraf testen). Nat-in-nat na 10 minuten en binnen 4 uur of na volledige uitharding. Voor het 
meest optimale resultaat overschilderen binnen 72 uur. 
 
BEHANDELING ONDERGROND 
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto 
Cleaner. Lastige ondergronden, afhankelijk van materiaal, primeren met Plasto Primer. 
 
APPLICATIE 
Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Breng vervolgens de lijm rechtstreeks vanuit de koker 
en met behulp van de bijgeleverde V-nozzle aan op de te verlijmen delen. Druk de materialen zover aan, 
zodat er minimaal 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en de ondergrond blijft. 
 
REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


