
 

Onze Poseidon Marine Kit is een 
p r o f e s s i o n e l e l i j m e n 
afdichtingskit. Geschikt voor het 
lijmen, monteren en afdichten, 
van TPE op praktisch iedere 
o n d e r g r o n d . D e z e k i t i s 

duurzaam, elastisch, overschilderbaar en uitstekende hechting zonder 
primer, UV en weer bestendig. Uitharding op basis van luchtvochtigheid, 
tot een duurzame permanent elastisch blijvend rubber.

• Perfecte hechting op EPDM, TPE en op de meeste- en zelfs vochtige 
ondergronden, zonder primer

• Duurzaam permanent elastisch, met hoge bewegingscapaciteit
• Nat in nat verwerkbaar
• Krimp- en blaasvrij
• Vrijwel reukloos uithardend MS-Polymer® Systeem
• Goed UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig
• Niet corrosief voor metalen
• Isocyanaat-, oplosmiddel en siliconenvrij
• Overschilderbaar met watergedragen- en synthetische verfsystemen
• Absorbeert uitstekend akoestische vibraties en mechanische trillingen

Poseidon Marine kit

Eigenschappen

Technische productgegevens



In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen de + 5 ºC en + 25 ºC. 
Maximaal 12 maanden houdbaar na productie datum.

• Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen de + 5 ºC en + 40 ºC
• Op draagkrachtige, verdraagzame, droge, zuivere, vet- en stofvrije ondergronden
• Ondergronden ontdoen van losse bestanddelen met behulp van geschikte borstel
• DG Poseidon Kit heeft een breed hechtingsspectrum, echter minder goede hechting 

op poreuze ondergronden

DG Poseidon kit is uitstekend overschilderbaar met dispersieverven, synthetische verven 
kunnen echter in droging vertragen.

Poseindon kit is ongeschikt voor continue waterbelasting. Ongeschikt voor toepassingen in 
direct contact met natuursteen, voedingsmiddelen en de zilvercoating van spiegels. 
Ongeschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en 
bitumineuze ondergronden. Niet schimmelwerend. Zorg voor voldoende luchtvochtigheid 
vanuit directe omgeving. Wij adviseren vooraf hechting en materiaalverdraagzaamheid te 
testen.

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed 
met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op 
verzoek beschikbaar.

Poseidon kit is gegarandeerd, binnen houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met 
de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in 
onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor 
enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is resultaat van eigen testen en ervaring 
en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de toepassing geschikt is.  

Houdbaarheid

Applicatie Condities

Aanbevelingen


