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ISO BOND 
Construction Foam  

✓ Geschikt voor gebruik in alle seizoenen van -5°C tot +30°C 

✓ Uitstekende lijmeigenschappen 

✓ Lage uithardingsdruk 

✓ Voor binnen en buiten gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
ISO BOND is geschikt voor diverse constructie- werkzaamheden voor 
binnen en buiten. Het hele jaar door bruikbaar voor goede resultaten bij 
temperaturen van -5°C tot +30°C. Iso Bond heeft uitstekende lijm- en 
thermische isolatie-eigenschappen, lage uithardingsdruk en lage na-
uitzetting. Iso Bond hecht goed op de meeste materialen zoals 
polystyreen, gipsplaten, hout, beton, steen, metaal en PVC. 
 
TOEPASSINGEN: 
Iso Bond is ideaal inzetbaar voor: 

• Bevestiging van isolatieplaten op gevels en funderingen 

• Bevestiging van interieurplanken 

• Bevestiging van vensterbanken 

• Verlijmen van bouwblokken 

• Het verminderen van de impact van koudebruggen 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket.  
Verwerkingstemperatuur:  -5°C tot + 30°C (het beste resultaat bij 20°C) 
Verpakkingstemperatuur: +5°C tot + 25°C (het beste resultaat bij 20°C) 
Als de temperatuur van de verpakking beneden de 5°C is dient de 
verpakking te worden voorverwarmd door middel van water of lucht tot 
maximaal 30°C. 
 
Oppervlakte voorschriften: Verwijder stof, vet of andere vervuilingen 
van de oppervlakten. Bevochtig indien nodig droge oppervlakten 
alvorens men Iso Bond gebruikt voor een beter resultaat.  
 
Instructies voor het lijmen van isolatieplaten en interieurplaten: Breng 
de Iso Bond gelijkmatig aan op de planken parallel aan de zijkanten van 
de plank (3-4cm vanaf de rand) en een strook in het midden, evenwijdig 
aan de langste zijde (tot 25 cm tussen plakstroken). Wacht na het 
aanbrengen van de Iso Bond 2 tot 3 minuten en druk de plaat dan tegen 
de muur. Het niveau van de geïnstalleerde platen kan binnen 5 minuten 
worden aangepast. Opbrengst (voor 750 ml) bij het bevestigen van 
isolatieplaten is 10 m2 muuroppervlak. Iso Bond heeft voldoende 
sterkte om isolatieplaten te bevestigen. Volg altijd het bouwontwerp, 
bouw- voorschriften, normen of andere relevante richtlijnen met 
betrekking tot extra mechanische bevestiging bij het bekleden van 
isolatieplaten met bekledingsmaterialen. Het gebruik van isolatie 
steunankers wordt altijd aanbevolen. Over het algemeen wordt het niet 
aanbevolen om dit product op bitumineuze oppervlakten te gebruiken.  
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In sommige gevallen b.v. het bevestigen van isolatieplaten op met 
bitumen behandelde funderingen voor het opvullen, heeft Iso Bond 
voldoende hechting. Test altijd voor gebruik. 
 
Bevestiging van vensterbanken: Voordat u de vensterbank bevestigt, 
moet u ervoor zorgen dat de ondergrond waterpas is. Er moeten 
afstand houders worden gebruikt om de vensterbank te ondersteunen. 
Iso Bond kan alleen als lijm worden gebruikt. Breng Iso Bond aan op de 
ondergrond 3-4 cm vanaf de rand. Er moeten gewichten worden 
gebruikt om de vensterbank te bevestigen totdat Iso Bond is uitgehard. 
 
Verlijmen van bouwblokken: Iso Bond kan worden gebruikt voor niet-
dragende binnenmuren. Raadpleeg een verkoopagent, een dealer of 
een architect over compatibiliteit met verschillende materialen op 
steenbasis en andere technische kwesties. De eerste rij blokken moet 
goed worden geëgaliseerd met mortel. De ondergrond moet worden 
bevochtigd omdat het schuim door vocht uithardt. Een vochtig 
oppervlak zorgt voor betere resultaten. Iso Bond moet worden 
aangebracht op zowel verticale als horizontale oppervlakten. Wacht 
een paar minuten na het aanbrengen van Iso Bond en druk vervolgens 
de stenen oppervlakten tegen elkaar. Iso Bond kan alleen worden 
gebruikt als een gelijkmatige verdeling van de lasten van blok tot blok 
is gegarandeerd. Niet geschikt voor het verdelen of dragen van lasten. 
 
Applicatie methode: Schud de verpakking minstens 30 seconden 
krachtig. Bij het monteren van het verwerkingspistool is het van belang 
dat de verpakking rechtop wordt bevestigd. (Draai de verpakking dus 
niet ondersteboven op het pistool maar draai het pistool op de 
rechtopstaande verpakking). Zorg ervoor dat het pistool niet op andere 
personen is gericht bij het monteren. De hoeveelheid schuim die uit 
het pistool komt is zelf te bepalen door de pistooltrekker aan te passen 
aan de achterzijde van het pistool. Voor het beste resultaat is het 
mogelijk, indien nodig elke laag schuim lichtjes te bevochtigen met 
water.  
 
Schoonmaken: Voor het verwijderen van niet uitgehard schuim of het 
schoonmaken van het verwerkingspistool adviseert Pro Part 
International het gebruik van de Foam & Gun Cleaner aan 
(Artikelnummer: 2075). Uitgehard schuim dient machinaal te worden 
verwijderd.  
 
Opslag & houdbaarheid: Houdbaarheid is 12 maanden vanaf 
productiedatum indien bewaard in ongeopende verpakking op een 
koele en droge plaats bij +5°C tot +30°C. De verpakkingen mogen niet 
boven +50°C, in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht 
worden bewaard. Opslag en transport in verticale positie. 
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 Beperkingen: Iso Bond hecht niet op teflon, polyethyleen en siliconen 
oppervlakten. Uitgehard schuim is gevoelig voor Uv-licht/direct 
zonlicht en moet daarom worden bedekt met een geschikte 
ondoorzichtige kit, plamuur, verf of ander materiaal. 
 
Veiligheidsvoorschriften:  
Gebruik Iso Bond alleen in goed geventileerde ruimtes. 
Roken wordt afgeraden tijdens het aanbrengen! Gebruik indien nodig 
beschermende uitrusting. Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Zie etiket en/of veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
 
Certificeringen: 
VOC-emissieklasse A+ 
 

 
 
 
SPECIFICATIES: 

  

Kleefvrij (TM 1014) 5 min 

Dichtheid (TM 1019) 22 kg/m3 

Dimensionale stabiliteit (WGM103) <1% 

Expansie in voeg 8mm 1,2 mm 

Temperatuurbestendigheid van gestolde 
schuimlijm 

-50°C tot +90°C 

Brandklasse uitgehard schuim (DIN 4102-1) B2 

Schuifsterkte 8mm* >47 kPa 

Hecht sterkte 8mm* 0,12 mPa 

Hechtsterkte 8mm bij +5°C 0,10 mPa 

Hechtsterkte 8mm bij -5°C 0,08 mPa 

Gemiddelde afschuif sterkte in metselwerk** >0,43 mPa 

Gemiddelde druk sterkste in metselwerk** >2,6 mPa 

Warmte geleiding (TM1020) 0,034 W/(mK) 

 
De opgegeven waarden zijn verkregen bij +23 ° C en 50% relatieve 
vochtigheid, tenzij anders aangegeven. Deze waarden kunnen 
variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, 
vocht en type ondergrond. 
 
*  Getest volgens EOTA TR046 - Testmethoden voor schuimlijmen 
voor ETICS (ETAG 004) 
** Getest met geautoclaveerde cellenbetonblokken. Alle geteste 

exemplaren braken uit het blok 

 

Artikelnummer: Kleur: 

3406 Grijs 

 
 
 
 
 


