
PU AWPU AW
Elastische voegkit op basis van polyurethaan-synthesehars

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 864

VPEVPE 12 x 12 x 600 ml600 ml

Verpakkingscode 60

art.nr.art.nr.

zwart 7630 ◼

VerbruikVerbruik 100 ml/m bij een voegafmeting van 1 x 1 cm.
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

ToepassingToepassing Voor het afdichten van voegen in waterzuiveringsinstallaties■
Voegen in rioleringen, voegen beneden het maaiveld■
Muuroppervlakken■

EigenschappenEigenschappen Resistent tegen water, zeewater, afvalwater, fecaliën, meststoffen, zwakke zuren en logen■
Bestand tegen vele oplosmiddelen. Korte tijd tegen benzine.■
Hoge gasdiffusieweerstand■
Testrapport voorhanden■

Technische gegevensTechnische gegevens Bij leveringBij levering
Dichtheid (20 °C) 1,18 g/ml

Velvorming ong. 14 uur (+23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid)

Doorharding ong. 0,2 mm/dag (+23 °C/50 % relatieve
luchtvochtigheid)

■

UitgereageerdUitgereageerd
Shore A (DIN EN ISO 868) 32

Elasticiteit tot breuk (DIN EN
ISO 8339)

> 130 %

Elasticiteitsspanningswaarde
100 % (DIN EN ISO 8339)

0,8 N/mm²

Toelaatbare dilatatie ± 20 %

■
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

CertificatenCertificaten Prüfbericht MethanbarrierePrüfbericht Methanbarriere

Prüfzeugnis GüllebeständigkeitPrüfzeugnis Güllebeständigkeit

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Rugvulling Rugvulling (4260)(4260)

Primer PUR Primer PUR (7530)(7530)

Onderwaterprimer Onderwaterprimer (7450)(7450)

Epoxy MT 100 Epoxy MT 100 (0936)(0936)

Voeg-gladstrijkmiddel Voeg-gladstrijkmiddel (7725)(7725)

Pneumatisch-kitpistool Pneumatisch-kitpistool (4707)(4707)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
De voegzijkanten moeten draagkrachtig, droog, schoon, olie- en vetvrij, metaal blank zijn.
 
Hechtprimer
Mechanisch zwaar te belasten voegen - Siliconen Primer P
 
Toepassing onder de waterlijn
Droge voegflanken - Onderwaterprimer
Matvochtige voegflanken - Epoxy MT 100

■

VerwerkingVerwerking

Knip de punt diagonaal af volgens de voegbreedte.
Materiaal met voldoende druk op de voegflanken aanbrengen.
Met gladmiddel en geschikt gereedschap glad aftrekken.

RichtlijnenRichtlijnen
Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +40°C verwerken.

■

ApplicatieApplicatie Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het
product, afdekken.
Voegafmetingen vloeien voort uit de belasting, de eigenschappen van de bouwmaterialen
en de toelaatbare totale vervorming van het afdichtmiddel.
Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Reiniging niet verhard met Verdunning V101, na verharding/verrubbering alleen nog
mechanisch te verwijderen, eventueel inweken met V101.

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Hand- en luchtdrukpistolen. afgladgereedschap, tape

Reinigen in verse toestand met V 101.

Remmers gereedschapRemmers gereedschap
Pneumatisch-kitpistool Pneumatisch-kitpistool (4707)(4707)

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid
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Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In gesloten, originele verpakking, vorstvrij, droog en tegen te grote opwarming
beschermd, minstens. 9 maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring PrestatieverklaringPrestatieverklaring

CE-markering

1119

Remmers BVRemmers BV
Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk

14 
GBI F 045-2
EN 15651-1: 2012
7630

Voegvulling voor gevelelementen voor binnen en buitentoepassing F-EXT-INT
Conditionering: Techniek, systeem A
Ondergrond, drager: Mortel M1
Voorbehandeling: Primer PUR

Brandgedrag: Klasse E
Water- en luchtdichtheidWater- en luchtdichtheid
  Standvermogen ≤ 3 mm
  Volumenverlies ≤ 25 %  
Trekgedrag (d.w.z. elasticiteitsgedrag) 
na onderdompeling in water bij 23°C 

≥ 100 %

Duurzaamheid Voldoet

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 7630

 

PU AWPU AW

     Remmers b.v. Bouwelven 19, 2280 Grobbendonk■ Tel.: +32 14 84 80 80■ Fax: +32 14 84 80 81■ info@remmers.be■ www.remmers.be■ 7630 TM-4-359 05/20 MM_ArM_NGu   3/4



Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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