OlyBond500

®

ISOLATIE SNEL EN EENVOUDIG BEVESTIGD!

OlyBond500® is de beste isolatielijm voor
dakdektoepassingen op een lichte helling.
OlyBond500 wordt in een doos van vier
1.500ml-patronen geleverd en is perfect voor het
snel en eenvoudig bevestigen van isolatieplaten.

OlyBond500 is een snelwerkende,
laagrijzende tweecomponentenlijm van
polyurethaanschuim die is ontwikkeld om
de meeste soorten isolatie op een scala
aan algemene dakdekken en materialen
te bevestigen. OlyBond500 kan voor zowel
nieuwbouw- als dakrenovatietoepassingen
worden gebruikt, waaronder toepassingen
waarbij meerdere isolatielagen nodig zijn.
OlyBond500 wordt met een draagbare
1:1 applicator als vloeistofachtige druppel
aangebracht, die zich enkele centimeters
uitspreidt en vervolgens 20 mm (4/5 inch) boven
het substraat rijst. Leg de isolatieplaat in de
lijm en loop deze op zijn plaats. Afhankelijk
van het weer en de temperatuur treedt
ongeveer 4 tot 8 minuten na het aanbrengen
een chemische harding op.
KENMERKEN EN VOORDELEN
• Dankzij geur- en geluidloze plaatsing
worden omwonenden niet gestoord.
• Eenvoudig aan te brengen met de
draagbare SpotShot-applicator.
• Extreem laag VOS-gehalte.
• HCFC-vrij.
• Beschikbaar in verschillende
temperatuuruitvoeringen voor gebruik
gedurende het hele jaar:
Standaard - bij temperaturen boven
4 °C (39 °F) en
Winter - bij temperaturen van - 17 °C
tot +18 °C (0 °F tot 65 °F).

GOEDKEURINGEN
OlyBond500 is goedgekeurd door de meeste
fabrikanten van dakbedekkingssystemen en is
Factory Mutual-gecertificeerd.

C O M PAT I B E L E D E K K E N ,
S U B S T R AT E N E N I S O L AT I E
• Betonstorting.
• Staal.
• Gips.
• Cementgebonden houtvezelplaten.
• Behandeld triplex (minimaal
16 mm [5/8 inch] dik).
• De meeste basislagen van bitumen.*
• Isolerend beton.
• Gespoten polyurethaanschuim.
• Verschillende soorten dakbedekking
(BUR of met grind).
• Geëxpandeerd polystyreen (EPS).
• Polyisocyanuraat (PIR).
• Harde afdekplanken.
• Perliet.
• Houtvezelplaten met hoge dichtheid.
• Bepaald geëxtrudeerd polystyreen (XPS).
*Vragen? Neem contact op met OMG
Roofing Products.

Meer dan
230 miljoen m2 geplaatst!

OlyBond500

®

VERPAKKING EN DEKKING
Verpakt in een doos met vier 1.500ml-patronen. De gemiddelde
dekking is 40 - 55 m2 per doos. Dit is echter afhankelijk van het
substraat en isolatietype.

KRACHTIGE DRAADLOZE PISTOOLAPPLICATOR
• Inclusief geïntegreerde batterijniveau-indicator. De batterijen
kunnen in 30 minuten worden opgeladen, 50% sneller!

• Standaard

• Deze nieuwe staande applicator
wordt volledig gemonteerd geleverd in
een robuuste koffer.

• Winter

• Eenvoudig te bedienen!

• Inclusief twee (2) lithium-ion-batterijen
(LIB) van 18 V en keuze uit een lader
van 110 V of 220 V.
• Wordt volledig gemonteerd
geleverd, inclusief
een extra accu en
handige draagkoffer!

De krachtige, draadloze
pistoolapplicator wordt
volledig gemonteerd
geleverd, inclusief
een extra accu en
gemakkelijke draagkoffer!

BESTELINFORMATIE
OMSCHRIJVING

GEWICHT IN
KG (LBS)

VERPAKKINGSAANTAL

OB500SSGUN-SU18V Krachtige draadloze pistoolapplicator

4,5 (10)

Per stuk

OB500SSMIXTIP-10

Statische mengpunten voor alle SpotShot-applicators

0,45 (1)

10 stuks

OB500SS-R

OlyBond500 SpotShot standaard formule, vanaf 4 °C

9 (20)

(4) 1500ml-patronen per doos

OB500SS-W65

OlyBond500 SpotShot winterformule, vanaf -17 °C tot +18 °C (0 °F tot 65 °F)

9 (20)

(4) 1500ml-patronen per doos

CAT.-NR.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke OMG-verkoopvertegenwoordiger of ga naar OMGRoofing.com.
OMG is een vooraanstaande Amerikaanse leverancier van dakbevestigingsmiddelen, dakisolatielijmen, dakafwatering voor dakrenovatie, pijpsteunen en
dakreparatietape. Onze producten zijn verkrijgbaar via een netwerk van dakdekdistributeurs en worden ondersteund door ons internationale netwerk van
direct-salesmensen.
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