Smart & Professional
Productoverzicht illbruck SP-range
SP025

Folielijm Eco

SP025 Folielijm Eco is een ecologisch alternatief op traditionele oplosmiddelhoudende folielijmen. Geschikt voor het
verlijmen van folies voor het afdichten rond raam- en deurkozijnen en het egaliseren van kleine oneffenheden in neggen.

SP030

Lijmkit Kristalhelder

SP030 Lijmkit Kristalhelder verkleurt niet onder externe invloeden. De kristalheldere samenstelling maakt de SP030
geschikt voor langdurige verlijming en afdichting van glazen elementen zoals glasplaten met omlijstingen.

SP050

Universele Lijmkit

SP050 Universele Lijmkit is geschikt voor het verlijmen van de meest voorkomende materialen en kan zowel binnen als
buiten toegepast worden. Door de goede verwerkbaarheid, hoge sterkte en permanente flexibiliteit is de SP050 tevens
geschikt voor het afdichten van voegen.

SP150

High Tack Lijmkit

SP150 High Tacking Lijmkit biedt een hoge aanvangshechting en kleefkracht. Door de hoge aanvangssterkte is de SP150
uitermate geschikt voor het verlijmen op plafonds. Uitharding ± 2,8 mm eerste dag.

SP350

Perfect Tack

SP350 Perfect Tack heeft een zeer hoge aanvangshechting en kleefkracht en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens
makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is de SP350 uitermate geschikt
voor het verlijmen van voorwerpen op plafonds en verticale oppervlakken. Uitharding ± 3,5 mm eerste dag.

SP525

Hybride Gevelkit

SP525 Hybride Gevelkit zorgt voor een langdurig elastische afdichting in bewegingsvoegen tussen constructiedelen. SP525
wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

SP540

Vloerdilatatiekit

SP540 Vloerdilatatiekit is een elastische kit voor vloervoegen, voorkomend in galerijen, pakhuizen, parkeergarages en in
gebieden waar gebruik gemaakt wordt van winkelwagens of logistiek transportmaterieel. Geschikt voor dilatatievoegen
zowel binnen- als buitentoepassing. Kan ook gebruikt worden bij aansluitingen van vloeren op wanden.

SP925

Afdichtingscoating

SP925 Afdichtingscoating is een coating die specifiek ontwikkeld is om voegen en oppervlakken lucht- en waterdicht af
te werken. De hoge viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking, maar zakt niet uit, zelfs niet op verticale
oppervlakken. Door de SP925 met een kwast glad af te strijken, vormt het na uitharding een naadloos en hoog elastisch
membraan met grote mechanische sterkte.

