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- AfDICHten - VeRlIjMen - MOnteRen Met 1 pRODUCt

- uniek hechtingsvermogen

- hoge UV- en schimmelbestendigheid

- snelle uitharding

- hardt krimpvrij uit

- blijvend flexibel en weerstaat trillingen

- kleeft op zowel natte als droge ondergrond

- zowel binnen als buiten toepasbaar
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Verspuitbaarheid: 5 bar/ 3 mm/ 23°C 140g/min

Huidvorming: 23°C 50% R.V. 8 minuten

kleefvrij: 23°C 50% R.V. 25 minuten

Doorharding: 23°C 50% R.V. 24u - 6 mm
   48u - 7 mm
   72u - 8 mm

e-modulus 100%: 172n/cm² /1.72 Mpa

elektrische weerstand: 1010 Ω

Volumekrimp na uitharding: < 3%

Hardheid - DIn 53505: 60 Shore A

treksterkte: 265 n/cm² /2.65 Mpa

Scheursterkte - DIn 53504:  140n/cm² /1.40 Mpa

thermische stabiliteit: -30°C tot +95°C /piek: 155°C max. 30 minuten

Rek bij breuk - Din 53504:  > 350%

niet giftig

Chemische weerstand: 
- goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen
- matig: esters, ketonen, aromaten.
- slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde solventen, chloor van zwembaden

Houdbaarheid: 12 maanden
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patroon: 310 ml
Worst: 600 ml 
Blister: 50 ml

teC7 patroon Artikelnummer

Zwart 535106000

Wit 535206000

grijs 535306000

Bruin 535406000

groen 535606000

terracotta 535706000

eik 535806000

Beige 535906000

- voor alle toepassingen zowel in de bouwwereld, sanitaire wereld als 
algemeen onderhoud. teC7 vervangt montagelijm, houtlijm, pU-lijm, 
siliconenkit, sanitair-siliconenkit, acrylaatkit, buthyleenkit

- als universele lijm hecht teC7 op de meeste ondergronden en tast 
geen kunststoffen aan

- op spiegels (verticale lijmbanen), op natuursteen (bloedt niet door), op 
polyester, op piepschuim, op vochtige ondergrond, zelfs onder water

- overschilderbaar met de meest gangbare verven
- lak op basis van alkydhars, die aangebracht wordt op teC7, kan een 

trager droogproces hebben
- teC7 heeft mindere hechting op pp, pe, bitumen en siliconen

teC7 Worst Artikelnummer

Zwart 535108000

Wit 535208000

grijs 535308000

teC7 Blister Artikelnummer

Wit 53203000




