Verwerkingsinstructies
Ondergronden moeten droog, vuilvrij en stabiel zijn. Voorbevochtigen is niet nodig. Bus 20 keer schudden voor elke applicatie.

Aanbrengen.

Aanbrengen.
Verwĳder beschermkap en draai pistool op de bus of bevestig
AA210 Spray Nozzle door deze een kwartslag te draaien. Geen
pistool gebruiken waar ook PUR mee verwerkt is. Pistool in combinatie met AA005 Opzet Nozzle gebruiken. De voeg volledig vullen.

Afwerken.
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Afwerken.

Direct na uitspuiten afwerken. Voor het beste resultaat JF100
met spatel glad afstrijken voordat het uitgehard is. Tijdens
uitharding beschermen tegen (regen-)water.

Klaar.
Klaar.
Niet uitgehard schuim op gereedschap, ondergronden en handen
kan eenvoudig worden verwijderd met water. Pistool schoonmaken met AA200 Watergedragen Reiniger. Tijd voor koffie!

JF100,
de nieuwe
watergedragen
elastische
voegafdichter.

Voordelen
Het werken met JF100 Elastische Voegafdichter is niet alleen
beter voor de gezondheid, JF100 is ook bijzonder gebruiksvriendelijk. Aanbrengen. Afwerken. Klaar. Het isoleren van voegen
was nog nooit zo eenvoudig.

Aanbrengen.
Aanbrengen met pistool of AA210 Spray Nozzle.
Geen handschoenen nodig.

Afwerken.
Direct afwerken na aanbrengen.
Niet meer wachten op uitharden.

Toepassingsgebied

Vergeet alles
wat je weet over
isolatieschuim.

De watergedragen formule geeft JF100
uitstekende elastische en isolerende eigenschappen. Hierdoor is JF100 ideaal:

JF100, de nieuwe watergedragen elastische voegafdichter.
Door de watergedragen formule is JF100 eenvoudig aan te
brengen en direct af te werken. Handen, gereedschappen en
ondergronden zijn makkelijk te reinigen met water. Hierdoor
is JF100 niet alleen geschikt voor nieuwbouw, maar ook
uitermate geschikt voor renovatiewerkzaamheden.

Technische gegevens:

De hoge isolatiewaarde en blijvende elasticiteit zorgen
ervoor dat de voeg duurzaam afgedicht blijft.

· voor het afdichten en isoleren van voegen
rondom kozijnen en doorvoeren.
· te gebruiken bij intensief bewegende voegen.
· voor nieuwbouw en renovatie.

· Basis: water gebaseerd polymeersysteem
· Uithardingssysteem: fysische droging
· Elasticiteit: 25%
· Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,036 W/m.K
· Reductie geluid: 10mm = 63 dB.
· Kleefvrij: ca. 6 minuten
· Verwerkings- en bus temperatuur:

Zoals alle illbruck bussen heeft JF100 het unieke 2-in-1
systeem. Hierdoor is JF100 te verwerken met zowel een
schuimpistool als met de AA210 Spray Nozzle. Voor het
reiniging van het schuimpistool bevelen wij de illbruck
AA200 Watergedragen Reiniger aan.

tussen +10°C en +35°C
· Tijdens uitharding beschermen tegen (regen-)water

JF100 Elastische Voegafdichter

Klaar.
Handen wassen met water.
Tijd voor koffie!

· is duurzaam elastisch.
· heeft uitstekende isolerende
eigenschappen.
· is makkelijk te reinigen met water.
· is isocyanaatvrij;
niet schadelijk voor de gezondheid.

Voor meer informatie over
JF100 en de verwerking
ervan kijkt u op:
jf100.illbruck.com/nl

