
	

CONSTRU-FIX 

Ver. 28/10/16 ADE 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Kleur:     wit, zwart en grijs (worsten) 
Verpakking: Patronen van 290 ml 
  Worsten van 400 ml 
Geur:   reukloos 
Hardingstijd: 2-3 mm / 24h  

(huidvorming : 10 - 15 min.)  
Houdbaarheid (temp.): 12 maanden 

 (+5°C tot +25 °C) 
Rek bij breuk: 335% (DIN 53504) 
Treksterkte:  2,18 (MPa) (DIN 53504) 
Schuifsterkte: 1,5 (MPa) 
Hardheid:  58 (shore A)  
Temperatuurweerstand: -40°C tot +100°C 
Aanbrengingstemp: +5°C tot +40°C 
Oppervlaktemp.: +5°C tot +60°C 
Overige:  

 
            

Art. Koker 15473–15474 
Art. Worst 15471–15472–15476 

	

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen 
en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing 
te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden 
uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product. 

Beschrijving 
CONSTRU-FIX is een hoogkwalitatieve, sterke 
ééncomponent lijm met zeer hoge hechting. Het 
product is geurloos, neutraal en vrij van isocyanaten. 
Na aanbrenging hardt het uit met atmosferische 
vochtigheid om aldus een duurzame en sterke rubber te 
vormen. 

Eigenschappen 
- Duurzame veerkracht, ‘high modulus’, super 

klevend. 
- Voor verlijming zowel binnen als buiten, in de 

bouw- en industriële sector. 
- Vlekt niet (uitstekend geschikt voor natuursteen en 

spiegels). 
- Snelle uitharding, krimpt niet. 
- Reukloos ,vrij van isocyanaten, solventen, siliconen. 
- Bestand tegen UV-straling, alle weersomstan-

digheden, (zee)water. 
- Zeer goede hechting op bijna ieder oppervlak (zelfs 

vochtig) in de meeste gevallen zonder gebruik van  
primer (poreus oppervlak eerst testen). 

- Schimmel- en bacteriewerend. 

Gebruiksaanwijzing 
- Voor sommige kunststoffen wordt het gebruik van 

Hybriprim aanbevolen. 
- Aanbrengen op een schone, vetvrije ondergrond. 
- Overtollige CONSTRU-FIX verwijderen met Sure 

Clean. 

Toepassingsgebied 
- Universele waterbestendige bouwlijm voor het 

verlijmen van steen, beton, spiegels (tast de 
zilverlaag niet aan) natuursteen, gyproc, 
policarbonaten, PS, PU, PVC en verschillende 
kunststoffen, keramische tegels, email, koper, lood, 
zink, aluminium, roestvrij staal, trespa, hout, glas, 
composietmaterialen, enz. 

- Geschikt voor het verlijmen van profielen in 
structuurlak, in combinatie met X-Primer. 

- Perfect toepasbaar voor het verlijmen van Acryl 
platen in sanitaire en douche ruimtes. 

- Voor carrosserieën en metalen oppervlakken, voor 
verbinden van metaal op metaal (kan trillingen 
absorberen). 
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