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PRODUCTBESCHRIJVING
BelgapowersealPF is een hoogwaardige, blijvend elastische en extreem sterke luchtdichtingslijm 
op rol. Hij is uitermate geschikt voor de snelle en luchtdichte aansluiting van alle folies uit het 
BelgaClima gamma met aangrenzende bouw elementen zoals beton, steen, hout, pleister, 
aluminium en PVC. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
•	 	Zeer	sterke	kleefkracht	op	vele	ondergronden	zoals	bijvoorbeeld	beton,	steen,	hout,	pleister,	aluminium	en	PVC	

(in geval van vezelige of licht stoffige materialen het oppervlak eerst voorbehandelen met Belgaprimer100)
•	 	Geen	bevestigings-	of	aandruklat	vereist	
•	 	Blijvend	elastisch
•	 	Geen	droogtijd	vereist,	bereikt	reeds	na	10min	80%	van	de	definitieve	verbindingssterkte	
 (volledige verbindingssterkte na 24u)
•	 	EMICODE®	EC1	PLUS 
•	 	Zeer	hoge	afpelbestendigheid
•	 	Extreem	vormstabiel,	o.a.	door	de	ingebouwde	diagonaalwapening	(geen	koudvloei,	ook	niet	bij	temp.	>40°C)
•	 	Eenvoudig	afscheurbaar,	geen	mes	nodig
•	 	Weers-	en	waterbestendig,	verouderingsstabiel
•	 	Rollengte	16m

TOEPASSINGSGEBIED 
BelgapowersealPF is ontwikkeld voor de snelle en duurzaam luchtdichte verlijming van de verschillende folies uit 
het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC. 

VERWERKING 
De	ondergronden	waarop	verlijmd	wordt	moeten	droog,	olie-,	vet-	en	stofvrij	zijn.	Bij	verlijming	op	raamprofielen	
in	aluminium	of	PVC	dient	zeer	grondig	ontvet	te	worden.	Er	kan	niet	verlijmd	worden	op	bevroren	ondergronden.
Bij vezelvormige (bijv. zachte houtvezelplaten) of licht stoffige (bijv. gipsvezelplaten) materialen moet de 
ondergrond steeds voorbehandeld worden met Belgaprimer 100.

VERPAKKING  
8	rollen	van	16m	lengte	per	karton.

SCHOONMAKEN  
Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden. 

AFVALVERWERKING  
Restanten	BelgapowersealPF mogen met het huisvuil meegegeven worden. 
De	lokale	voorschriften	moeten	worden	nageleefd.
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TECHNISCHE KENMERKEN 

Materiaal gemodificeerde,	vezelversterkte	acrylaat-polymeerfilm

Afmetingen dikte 2,5mm

breedte 12mm

lengte 16m	per	rol

Kleur opaak

Verwerkingstemperatuur +5°C	tot	+40°C

Vorstbestendigheid tijdens transport tot	-30°C

Houdbaarheid 12 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de on-
geopende, originele verpakking.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 
Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening 
betreffende	gevaarlijke	stoffen	en	van	de	desbetreffende	EG-richtlijnen.	Toch	bevelen	wij	aan	om	bij	het	hanteren	
van	chemische	stoffen	de	gangbare	voorzichtigheid	en	hygiëne	in	acht	te	nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN  
Gelieve	rekening	te	houden	met	onze	plaatsingsrichtlijnen.	Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	gebruiker	om	
door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID  
Onze	algemene	verkoops-	en	garantievoorwaarden	zijn	van	toepassing.	Die	kunt	u	inkijken	op	www.belgaclima.be	
Dit	informatieblad	geeft	alleen	advies,	zonder	aanvaarding	van	aansprakelijkheid.	De	voorgestelde	verwerkings-
aanwijzingen	moeten	worden	aangepast	aan	de	werkelijke	omgevingsomstandigheden.	De	gebruiker	is	verplicht	
de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor 
wij	geen	verantwoordelijkheid	opnemen,	te	vermijden.	Onder	voorbehoud	van	technische	wijzigingen.	De	meest	
recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be
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