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Orcatec Splice cement EP-95
Algemeen
EP95 Splice Cement is een solventgebaseerd contactlijm met hoge sterkte, waarmee snel een beschermlaag, een 
bekledingsmateriaal of naden van gevulkaniseerde rubber gebonden kunnen worden. Dit is een synthetische 
rubberlijm, die moet worden aangebracht met een lijmrol en/of een verfborstel. Tegelijk is hij voldoende ruim 
inzetbaar qua verhardingstijd zodat in één keer ook grotere oppervlakken kunnen worden verlijmd.

EP95 Splice Cement is ontworpen voor gevulkaniseerd-op-gevulkaniseerde EPDM, niet-gevulkaniseerde EPDM op 
gevulkaniseerde EPDM en voor het maken van naden.

Eigenschappen
Basis: synthetische rubber
Kleur: zwart
Vaste stoffen:  30%
Vlampunt:  -13°C (closed cup)
Brookfield-viscositeit:  3800 centipoise
Gem. Net (3,3 kg/3,8 l)
Massa: 3,4 kg
Verpakking:  bussen van 3,78 l
Houdbaarheid  12 maanden
Compatibel  verweerd
Reinigingsproduct:  W-membrane cleaner
VOC’s 623 g/liter 

Waarschuwingen
• EP95 Splice Cement is extreem ontvlambaar. Het bevat petroleumdestillaten die bij blootstelling aan warmte, 

vlammen of vonken kunnen ontbranden of ontploffen. Zorg er daarom voor dat het tijdens opslag en ge-
bruik op een veilige afstand wordt gehouden van warmte, vlammen of vonken. Rook niet tijdens de verwer-
king ervan. Gebruik de lijm niet in een gesloten of niet-geluchte ruimte. Dampen zijn zwaarder dan lucht en 
kunnen zich langs de grond verspreiden naar een afgelegen brandhaard en opflakkeren. Een rood waarschu-
wingsetiket is vereist voor het transport.

• Hou de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Gebruik gepaste ventilatie. Vermijd 
dampen in te ademen. Zoek in geval van inademing frisse lucht op. Indien de ademhaling gestopt is, moet 
kunstmatige beademing worden toegepast. Indien de ademhaling moeilijk verloopt, moet zuurstof worden 
toegediend. Contacteer onmiddellijk een arts.

• Wek geen braken op indien het product is ingeslikt. Bel onmiddellijk een arts.
• Vermijd contact met de ogen. Het is aan te raden een veiligheidsbril te dragen. Spoel de ogen in geval van 

opspatting onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel schoon water. Neem onmiddellijk contact 
op met een arts.
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• Vermijd contact met de huid. Was de handen grondig na gebruik. In geval van contact moet het  
verontreinigde deel van de huid grondig met water en zeep worden gewassen. Bij gebruik worden speciale 
solventbestendige Hycron®-handschoenen aanbevolen om de handen tegen irriterende bestanddelen  
te beschermen.

• Verdun de EP95 Splice Cement niet, want dat kan de prestaties beïnvloeden.
• Opslag bij temperaturen boven de 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden. Het zal de EP95 

Splice Cement uiteindelijk dikker maken, waardoor het product moeilijk of zelfs helemaal niet zal kunnen 
worden gebruikt. Wanneer de opslagtemperaturen te hoog worden, moet EP95 Splice Cement in een be-
heerste omgeving worden opgeborgen. Breng EP95 Splice Cement vóór gebruik eerst op kamertemperatuur 
indien het wordt bewaard bij temperaturen onder de 15°C.

• Geopende verpakkingen moet binnen de 48 uur worden gebruikt. Anders zal de lijm dikker worden, waar-
door het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt de dikte van de lijm te controleren.

• Het verbruik is een gemiddelde waarde en kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden op de werf.
• Kijk vóór gebruik het bijhorende veiligheidsinformatieblad na voor volledige veiligheidsinformatie. 11. Buiten 

het bereik van kinderen houden.

Verbruik

Nominale  
naadbreedte

Breedte bedekt oppervlak  
(totaal van beide oppervlakken)

Aantal liter  
per strekkende meter

7,5 cm 20 cm 0,08

10 cm 25 cm 0,10

13 cm 30 cm 0,126

15 cm 35,5 cm 0,145

Het verbruik is een gemiddelde waarde en kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden op de werf.

Toepassing
• Roer de EP95 Splice Cement gedurende vijf minuten en schraap de bodem en zijkanten van de bus grondig 

tot een uniforme vaste consistentie bereikt is. Er mogen geen zwaardere materialen achterblijven op de bo-
dem of aan de zijkanten van de bus. Sommige verpakkingen bevatten meer dik materiaal op de bodem dan 
andere. Roeren gedurende vijf minuten maakt de EP95 Splice Cement glad en homogeen.

• Reinig en schrob de droge oppervlakken met schuurspons en W-membrane cleaner om een vaste oppervlak-
kleur te krijgen zonder stofsporen. Hycron®-handschoenen worden hierbij aanbevolen.

• Breng EP95 Splice Cement (gedurende 5 minuten gemend) aan met een rollerframe om een zware, egale en 
consistente volledige deklaag te krijgen zonder plassen. Een kleine verfborstel moet worden gebruikt in de 
hoeken.

• Controleer of de EP95 Splice Cement droog is voor het assembleren. De EP95 Splice Cement moet kleverig 
aanvoelen, maar mag niet bewegen wanneer hij met een droge vinger wordt aangeraakt. Laat het product 
niet te lang drogen. Indien EP95 Splice Cement te lang droogt en niet meer plakkerig is, brengt u een nieu-
we laag naadcement aan.

• Breng een doorlopend spoor van 4 mm In-Seam Sealant aan. Laat het niet te lang drogen.
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• Maak de rand van het bovenste membraan van het onderste membraan vrij en rol het bovenste vel op het 
passende oppervlak. Let op dat u het membraan niet uitrekt of er kreuken in maakt.

• Druk met de hand aan om de naad samen te voegen door naar de rand van de naad toe te vegen.
• Rol de naad naar de rand van de verbinding met een aandrukrol.
• Breng Lap Sealant aan volgens de huidige specificaties en beschrijvingen. 

Algemene eigenschappen. Typische eigenschappen en kenmerken zijn gebaseerd op geteste stalen en worden 
niet gegarandeerd voor alle stalen van dit product. Deze gegevens en informatie zijn bedoeld als richtlijnen en 
niet als een specificatie of specificatiebereik, voor om het even welke eigenschap van dit product.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier van EP95 Splice Cement gerespecteerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of hij/zij over de recentste versie van deze technische 
fiche beschikt.


