
Polychloropreen monocomponentlijm op basis van 

solventen voor dubbele verlijming (contactlijm), 

om TPO/FPO synthetische dakbanen Mapeplan T te 

verlijmen op vertikale, horizontale en

hellende ondergronden

TOEPASSINGSGEBIED
Verkleven van verticale opstanden van dakranden, 
muren, lichtstraten, schoorstenen en techische 
uitrustingen. Voor gebruik in combinatie met TPO/FPO 
Mapeplan T membranen.

Voorbeelden van toepassingen
Volledig verkleven van synthetische dakbanen 
Mapeplan T, op vertikale, horizontale en hellende 
oppervlakken en ondergronden bestand tegen 
solventen, zoals:

•  cementpleisters;

•  hellingschapes;

•  lichtgewicht hellingschapes op basis van EPS of 
geëxpandeerde klei;

•  PUR & PIR isolatieplaten voorzien van een mineraal 
glasvlies afwerking;

•  houten beplanking, multiplex, OSB-platen;

• metaal.

EIGENSCHAPPEN
Mapeplan ADS 300 is een contactlijm op basis van 
polychloropreen rubber oplosmiddel.

Mapeplan ADS 300 heeft een lage viscositeit en hecht 
onmiddellijk.  Het kan makkelijk aangebracht worden op 
vertikale en horizontale oppervlakken.  

Mapeplan ADS 300 is specifiek voor het verlijmen van 
TPO/FPO Mapeplan T dakbanen.
Na droging wordt een hoge hechting en elasticiteit 
bereikt.  De weerstand tegen temperatuur en 
veroudering zijn uitstekend. 

AANBEVELINGEN
Mapeplan ADS 300 nooit verdunnen met solventen.
Breng Mapeplan ADS 300 niet aan op stoffige, fragiele 
en onsamenhangende ondegronden.  
Breng Mapeplan ADS 300 niet aan op oppervlakken 
verontreinigd met olie, vet en vuil.
Breng Mapeplan ADS 300 aan op samenhangende, 
vlakke en regelmatige oppervlakken en ondergronden 
bestand tegen solventen.

VERWERKING
Voorbereiding van de ondergrond
De te behandelen betonnen ondergronden of 
hellingschapes moeten schoon en zo vlak mogelijk zijn, 
vrij van losse materialen, bulten en putten.

Isolatiepanelen en platen moeten vlak aangebracht 
worden zonder niveauverschillen ter plaatse van de 
voegen.  Om de windbelasting te waarborgen moet 
elk isolatiepaneel of plaat op zich bevestigd worden 
aan de ondergrond met goedgekeurde mechanische 
bevestigers of geschikt lijmsysteem.

Houten beplanking moet vlak en dimensioneel stabiel 
zijn, correct bevestigd met schroeven of aangepaste 
nagels (de bevestigers mogen niet boven het oppervlak 
uitsteken).
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Indien er een houtbescherming noodzakelijk 
is, moet deze aangebracht worden voor 
de uitvoering van Mapeplan ADS 300. Het 
oppervlak moet droog en niet vettig zijn. 
Behandelingen die een film of een laag 
vormen mogen niet worden gebruikt. 

Metalen ondergronden moeten schoon, vet- 
en olievrij zijn, indien noodzakelijk reinigen en 
ontvetten met geschikte solventen, zoals bv.  
Mapeplan T Cleaner.
Metalen ondergronden moeten een continue 
ondergrond vormen en mogen geen 
uitsteeksels of scherpe randen vertonen die 
de dakbanen kunnen beschadigen.

Vooraleer Mapeplan ADS 300 aan te 
brengen moet de ondergrond stofvrij zijn, vrij 
van vuil en losse materialen.

Voorbereiding van het product

Mapeplan ADS 300 is klaar voor gebruik. Mix 
voor gebruik.

Verwerking van het product 

Mapeplan ADS 300 wordt aangebracht met 
de rol en borstel.

Dubbele verlijmen – contactlijm (voor 
vertikale opstanden en TPO/ FPO Mapeplan T 
aansluitingen). Breng Mapeplan ADS 300 lijm 
aan op beide oppervlakken, de ondergrond en 
de Mapeplan T dakbaan, in een continue laag, 
egaal verdeelt over het te verlijmen oppervlak.  
Wacht enkele minuten zodat het solvent 
verdampt. Wanneer de lijm nog kleverig is (voel 
met een vinger), breng de dakbaan aan op de 
ondergrond en druk gelijkmatig aan met een 
aandrukrol.
Opgelet: na plaatsing is het niet meer mogelijk 
de dakbaan te verwijderen zonder de dakbaan 
of de ondergrond te beschadigen. Het verbruik 
hangt af van de kwaliteit en de absorbtie van 
de ondergrond. De droogtijd hangt af van de 
weersomstandigheden.

Aanwijzigingen voor het gebruik en 

verwerking

Breng Mapeplan ADS 300 niet aan wanneer 
regen te verwachten is. Breng geen lijm aan 
op natte of vochtige ondergrond waardoor 
de verlijming met Mapeplan ADS 300 in het 
gedrang komt. Breng nooit een groter vlak 
Mapeplan ADS 300 aan dan de opentijd van 
de lijm.  Aanbevolen verwerkingstemperatuur 
tussen +5°C en +40°C.

TECHNISCHE KENMERKEN (richtwaarden)

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET PRODUCT

BESCHRIJVING

Polychloropreen monocomponent lijm op basis van solventen voor dubbele verlijming (contactlijm)

GEBRUIK

Verlijmen van TPO/FPO synthetische dakbanen Mapeplan T op verschillende ondergronden bestand tegen 
solventen

EIGENSCHAPPEN

Vorm: viskeuze vloeistof

Vastestofgehalte (%): 32

Dichtheid (g/cm³): ongeveer 0.9

Viscositeit (mPa·s): 3100
(# 5 - rpm 20)

TOEPASSING (bij +23°C - 50% R.V.)

Aanbevolen plaatsingstemperatuur: +5°C ÷ +40°C

Open tijd (min.): 1-2 uren

Gebruikstemperatuur: -20°C ÷ +80°C



Reiniging
Gereedschap moet gereinigd worden voordat 
de lijm uithardt met Mapeplan Cleaner.
Uitgeharde lijm kan enkel mechanisch 
verwijderd worden.

VERBRUIK
Het verbruik hangt af van de kwaliteit en 
porositeit van de ondergrond, voor dubbele 
verlijming ongeveer 0.6-1.0 kg/m².

VERPAKKING
Mapeplan ADS 300 is verpakt in metalen 
emmers van 10 en 20 kg.

OPSLAG
Mapeplan ADS 300 kan opgeslagen worden 
voor 12 maanden op een droge en koele 
plaats tussen +5°C en +30°C buiten het 
bereik van UV stralen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
BIJ DE VOORBEREIDING EN 
VERWERKING
Mapeplan ADS 300 kan oog- en huidirritatie 
veroorzaken.  Wij adviseren steeds 
veiligheidshandschoenen en -bril te dragen 
en normale veiligheidsvoorschriften voor 
het gebruik van chemische stoffen te 
hanteren. Voor toepassingen binnenshuis, 

zorg voor een adequate ventilatie.  Het 
product is makkelijk ontvlambaar: hou 
weg van onbewaakte vlam, vonken en 
warmtebronnen.  Mapeplan ADS 300 is heel 
toxisch in aquatisch milieu: zorg voor een 
zorgvuldige verwijdering. Voor complete en 
bijkomende informatie over een veilig gebruik 
van het product, raadpleeg onze laatste 
versie van de veiligheidsfiche.

PRODUCT VOOR PROFFESIONEEL 
GEBRUIK.

WAARSCHUWING

Hoewel de technische details en de 
aanbevelingen in dit product informatieblad 
overeenstemmen met onze kennis en 
ervaring, alle bovenstaande informatie 
moet in elk geval worden beschouwd als 
louter indicatief en onder voorbehoud van 
bevestiging na de praktische toepassing op 
lange termijn: om deze reden, iedereen die 
van plan is om het product te gebruiken, 
moet er op voorhand voor zorgen dat het 
geschikt is voor de beoogde toepassing: 
in elk geval, alleen de gebruiker is volledig 
verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die 
voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg steeds de laatste versie van de 
Technische Fiche op onze website 
www.polyglass.com
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www.mapei.com

The products of the MAPEPLAN range are produced by:

Registered Office - Viale Jenner, 4 - 20159 Milan - Italy
 

Administrative Offices - Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it


