
 

 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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FLEXOCOL A 89 

 

Omschrijving 
 
FLEXOCOL A 89 is een kant-en-klare, oplosmiddelvrije en vochtuithardende polyurethaanlijm. 
FLEXOCOL A 89 wordt op platte daken toegepast voor het verlijmen van membranen uit het FLAG gamma die aan de onderzijde 
voorzien zijn van een vlies of geotextiel. 
Het is geschikt op ondergronden zoals bezande en met mineraal afgewerkte bitumineuze membranen, beton, hout, 
cementvezelplaten en isolatie zoals gecacheerde kunststof platen en naakt EPS. 
Onder inwerking van het vocht in de lucht zal een verkleving ontstaan. 
 
 

Eigenschappen 
 

Samenstelling polyurethaan harsen 

Verwerkingstijd * 5 - 10 min 

Verbruik ** 150 - 250 g/m² 

Verwerkingstemperatuur omgeving > +5 °C 

Droogtijd * 2 / 4 u 

Maximale kleefsterkte * 24 / 48 u 

* Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, ...). 

** Gladde en gesloten ondergronden, op ruwe en poreuze ondergronden zal het verbruik hoger zijn. 

 
 

Verpakking & opslag 
 
Blik van 12 kg 
 
Minimaal 6 maanden, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen 
+10 en +30 °C. 
 
 

Verwerking 
 
De ondergrond moet schoon, proper, stof- en vetvrij te zijn. 
Bij zeer droge ondergronden of zeer hoge temperaturen is het noodzakelijk van deze op voorhand licht te bevochtigen door 
middel van een verstuiver. 
Breng de lijm met een rubberen wisser, roller of spatel volvlakkig aan over het oppervlak in een dunne en uniforme laag. 
Let er op om lijmconcentraties te vermijden. 
Na 5 tot 15 minuten, bij het starten van de reactie (opschuiming en witte verkleuring), het membraan aanbrengen en goed 
aandrukken. 
Het is niet toegelaten om de lijm te verdunnen met verdunners of oplosmiddelen. 
 
Reiniging gereedschappen: 
- niet uitgehard product verwijderen met FLAGON PVC CLEANER, COLTACK CLEANER of DILUANT V 
- uitgehard product mechanisch verwijderen 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-,Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

