
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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rubiofix

Omschrijving:
Rubiofix is een gemodificeerde, bitumineuze, snelhechtende 
lijmpasta. Blijft elastisch.

TOEPAssingsgEBiEDEn:
- Voor het streeps-of puntsgewijs verlijmen van zowel 
  organische als niet-organische en polyurethaan 
  isolatiematerialen. (kan isolatie op styreenbasis aantasten 
  indien deze niet gecacheerd is).
- Als verlijmingspasta op de meeste bouwmaterialen zoals bi
  tumineuze membranen (roofing), beton, staal (steeldeck), 
  zink, aluminium, gegalvaniseerde plaat, hout…
- Voor puntsgewijze verlijming (dotten) van nieuwe 
  bitumineuze membranen zonder wegbrandfolie op oude 
  bitumineuze membranen.Door een partiële verlijming is er een 
  betere dampdiffusie (perforé is overbodig). De naden worden 
  met de vlam gelast of koud verlijmd met Rubiofix.
- Vult de Rubiocol aan (ingeval van volle verlijming) als 
  nadenlijm.

gEBruiksAAnwijzing:
- Rubiofix aanbrengen op een stof-, vetvrij en droog oppervlak.
- Rubiofix wordt meestal zonder voorbehandeling aangebracht 
  op poreuze, ruwe en gladde ondergronden.
- Metalen oppervlakken eerst ontvetten. Rubiofix puntsgewijs 
  (dotten) met spatel of streepsgewijs met een speciaal pistool 
  aanbrengen op het te verlijmen materiaal of op de 
  ondergrond. Onmiddellijk goed aandrukken.
- Op staaldak wordt op het centraal gedeelte van het dak op 
  elke golf 1 strook Rubiofix aangebracht; op de randzones 2 
  stroken per golf.
- Als nadenlijm Rubiofix streepsgewijs aanbrengen op de 
  overlapping: 3 strepen op een dwarse overlapping van 15 cm 
  en 2 strepen op 12 cm voor de overlapping in de lengte.

Gereedschap reinigen met White Spirit (terpentine).
Verwerkingstemperatuur: 8 °C à 30 °C.

vErBruik: 
Puntsgewijs: 
6 punten x 100 g per m2 = 600 g/m2.
Streepsgewijs: 
4 strepen x 150 g per m2 = 600 g/m2.

Voor opstanden en aan de zijkanten deze hoeveelheden ver-
dubbelen. 

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te ztten 
om het exacte verbruik te bepalen.

TEchnischE kEnmErkEn: 
Basis: bitumen, hechtadditieven,elastomeren en harsen.
Kleur: zwart.
Consistentie: stabiele pasta, thixotropisch.
Vlampunt cc (astm d93): >37 °C (Pensky Martens).
Visco 100 °C ( cone & plate): 5 poise.
Visco 75 ° C (cone & plate): 7.2 poise.
Densiteit: ca. 1,29 g/cm3 bij 20 °C.
Vloei: nihil.
Vaste stof: ca. 86%
Veiligheid: raadpleeg de veiligheidsfiche.

hOuDBAArhEiD:
In goed gesloten verpakking, ten minste 12 maanden houd-
baar, mits droog en vorstvrij bewaard.

 

vErPAkking:
Metalen blik van 12,5 kg - 12,5 kg - 5 kg en worsten van 600 
ml.

vEilighEiD:
Lees aandachtig de instructies op de verpakking en vraag 
eventueel het veiligheidsblad van dit product op.

 

bitumineuze snelhechtende lijmpasta


