
 

 

De Boer EasyFoam PU 
 

 

 

BESCHRIJVING : 
 

De Boer EasyFoam PU is een vochtuithardend één component PU-lijmschuim, speciaal ontwikkeld voor het 

verlijmen van diverse isolatiematerialen op het platte dak. 

Geschikt voor het verlijmen van verschillende types gecacheerde isolatieplaten zoals PUR, PIR, rotswol, EPS, … 

op diverse ondergronden (bitumineus dampscherm, bestaande roofing, beton, hout …), uitgezonderd steeldeck. 

De Boer EasyFoam PU is tevens geschikt voor het verticaal verlijmen van isolatiemateriaal. 

De Boer EasyFoam PU heeft tevens een nivellerend effect en expandeert niet na. 

Niet uitgehard schuim kan makkelijk verwijderd worden met De Boer Easy Wipes. 

Lege bussen worden teruggenomen (statiegeld) en worden tot 95 % gerecycleerd. 

 

Houder van de Technische Goedkeuring met Certificatie ATG 3074.  

                        ATG 3074 

ONDERGRONDEN : 
 

De ondergrond dient schoon, winddroog, stof- en vetvrij te zijn. Ondergronden dienen het gewicht van de 

platen te kunnen dragen. Poederige poreuze oppervlakken beslist van een primer voorzien. Bij een relatieve 

luchtvochtigheid van minder dan 40 %, de ondergrond licht voor bevochtigen. 

 

TOEPASSING : 
 

 Bus voor gebruik minstens 15 seconden krachtig schudden. 

 Plaats de bus op het De Boer EasyGun en breng het lijmschuim aan onder de vorm van regelmatige  

 lijmstrepen van 25 tot 35 mm breed op de ondergrond. Breng daarbij minimaal 3 strepen per m aan.  

 Windweerstand 3000 Pa. 

 In de hoek- en randzones minstens 4 strepen per m aanbrengen. Mag ook in slangpatroon aangebracht 

 worden (max. 25 cm tussen de kronkels). Windweerstand 5000 Pa. 

 Isolatiepanelen binnen de 5 minuten in het schuim indrukken. 

 Licht belastbaar (beloopbaar) na 30 minuten. Volledig belastbaar na 3 uur. 

 Verwerkingstemperatuur : +5 °C tot 35 °C 

 Voor het beste resultaat dient de bus altijd in verticale positie gehouden te worden. 
 

      Step1           Step 2       Step 3   
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BELANGRIJKE AANBEVELINGEN : 
 

 Voor de verwerking eerst de gevarenaanwijzingen op het etiket lezen. 

 Verwerken in goed geventileerde ruimten. Niet roken. Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding 

 dragen. 

 Omgeving eventueel afdekken met papier of plastic folie. 

 Vers schuim direct verwijderen met De Boer EasyClean. 

 Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen. 

 Veiligheidsaanbevelingen: zie het veiligheidsinformatieblad. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS : 

Eigenschappen Waarden 

Brandklasse B1 DIN 4102 

Basis Polyurethaan prepolymeer 

Uitharding Vochtuithardend 

Karakter Lijm 

Kleefvrij  Na ca. 10min. 

Licht belastbaar  Na 30min. 

Vol belastbaar Na 3 uur 

Verbruik ± 12 m² verlijming  per bus 

Warmte geleidingscoëfficient 40 mW/m.K 

Compressieweerstand (10% vervorming) 30 kPa 

Treksterkte 100 kPa 

Rek bij breuk 15% 

Afschuifsterkte 80 kPa 

Verwerkingstemperatuur Omgeving: +5 °C tot +35 °C 
Bus: +10 °C tot +30 °C 

Temperatuurbestendigheid Langdurig: -40 °C tot +90 °C 
kortstondig: -40 °C tot +130 °C 

Houdbaarheid  12 maanden; zie houdbaarheidsdatum op onderkant bus. 
Koel, droog en rechtop bewaren. 
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