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Omschrijving 
Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM is een hoogwaardige, hittebestendige en verspuitbare 
contactlijm die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van EPDM dakbanen op verschillende 
daken, waaronder beton, de meeste isolatieplaten, hout, triplex en cementgebonden platen. 
 

Toepassingen 
• Zeer hoogwaardige contactlijm voor het verlijmen van zowel Amerikaans als Europees EPDM 

rubber op zichzelf en verschillende ondergronden, waaronder MDF, spaanplaat, multiplex, OSB-
plaat en andere houtplaatmaterialen, evenals isolatieplaat, beton, metselwerk, baksteen, de 
meeste metalen en de onderlinge verlijming hiervan. (niet geschikt op vinyl, EPS en polystyreen) 

• Door het hoge vaste stoffen- en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en te gebruiken op 
onder andere daken van zowel tuinhuizen, dakkapellen als op grote industriële daken. 

 

Eigenschappen  
• Droogt extreem snel 
• Voor verlijmingen van kleine tot grote EPDM banen. 
• Vormt een duurzame hechting tussen EPDM en allerlei soorten ondergronden. 
• Verstelbare / regelbaar sproeipatroon 
• Gemakkelijk aan te brengen m.b.v. onze SEAL-IT® 580 SPRAYGUN 
• Temperatuurbestendigheid van -30°C tot 90°C 
• Kant en klaar, 1-component. 
• Uitstekend UV-, weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig. 
 

Standaard assortiment 
Kleur 12 x 500ml aerosol 22 liter drukvat 
Transparant SI-646-0000-500 SI-646-0000-022 

 
Overige verpakkingen op aanvraag. 
 

Technische productgegevens 

 

 
 
 
 

Basis   SBR Rubber 
Vaste stof gehalte %  27% 
Flash-off tijd (minimaal) Min. 23°C/55%RV 1-3 
Open tijd Min. 23°C/55%RV 40 
Verbruik aerosol m²  2,5 
Verbruik Drukvat m²  130 
Type spray   web 
Applicatie   2-zijdig 
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Applicatie instructies 
• Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +30°C. 
• Bevestig de slang stevig op het spuitpistool. Bevestig het andere uiteinde van de slang op de 

bus. Zorg ervoor dat de verbindingen stevig vast zitten. Open het ventiel op het drukvat 
langzaam en volledig, controleer tijdens dit proces op lekken. Ontgrendel de trekker van het 
spuitpistool om te beginnen met spuiten. 

• Controleer voor gebruik de compatibiliteit door wat lijm op het substraat te spuiten. Dit product 
kan sommige substraten aantasten. 

• Voor gebruik SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM goed schudden en / of mengen. 
• Ondergronden / hechtvlakken vrijmaken van loszittende bestandsdelen, met behulp van een 

geschikte borstel, alvorens SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM wordt aangebracht. 
• Ondergronden / hechtvlakken moeten droog, zuiver, schoon, vet- en stofvrij, verdraagzaam en 

draagkrachtig zijn. 
• Spuit SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM op een afstand van ongeveer 10-20 cm onder een 

hoek van 90 graden op het oppervlak en breng een uniforme, gelijkmatige laag lijm aan om 80% 
tot 100% dekking van het oppervlak te verkrijgen. Spuit indien nodig nog een laag lijm op 
plaatsen waar meer lijm nodig lijkt te zijn.  

• Spuit beide te verlijmen oppervlakken in, één oppervlak verticaal en het andere oppervlak 
horizontaal. 

• Laat SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM 1 tot 3 minuten open (tot er geen lijm op de vinger 
blijft plakken) alvorens de ingespoten delen met elkaar te verlijmen. 

• Hecht oppervlakken aan elkaar en druk met voldoende druk samen. Een wals wordt aanbevolen 
om een gelijkmatige druk uit te oefenen om maximale sterkte te bereiken. Laat de lijm 24 uur 
volledig uitharden. 

• Als de tuit verstopt, draai deze uit het pistool en reinig dit met een oplosmiddel zoals thinner of 
aceton. Gebruik geen pin op de opening van de tuit. 

 

Drukvat verwisselen en opslag 
Draai de klep op het drukvat naar de uit-stand, spuit de resterende lijm uit de slang, koppel de 
spuitslang en het pistool los van het drukvat. Sluit de spuitslang weer aan op een nieuw drukvat en 
spuit uit een beetje door. 
Als u ervoor kiest om de slang en het spuitpistool op het drukvat te laten, laat u de klep op het 
drukvat open. Koppel de slang / het pistool niet los van het drukvat. Sluit en vergrendel vervolgens 
het spuitpistool. 
 

Houdbaarheid 
In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C,  
12 maanden houdbaar, na productiedatum. 
 

Beperkingen & aanbevelingen 
Niet geschikt voor o.a. zacht PVC, EPS, PIR en XPS. Voor het gebruik SEAL-IT® 646 EPDM 
SPRAYBOND DCM altijd vooraf testen op ondergrond voor hechting en verdraagzaamheid. 
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Veiligheid & gezondheid 
Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel 
water uitspoelen en een arts raadplegen. SEAL-IT® 646 EPDM SPRAYBOND DCM gesloten en buiten 
bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Niet roken en/of in de nabijheid van open vuur 
verwerken. In goed geventileerde omstandigheden / ruimten verwerken. Handschoenen, 
veiligheidsbril en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek 
beschikbaar. 
 

Garantie & aansprakelijkheid 
Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de 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 het resultaat van onze 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. 


