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Varistone MEGA-tack 

MS polymeer lijmkit voor zware toepassing 

Productomschrijving 
VARISTONE MEGA-tack is een universele lijmkit 

voor het verlijmen van bijna alle soorten materialen 

en heeft een zeer hoge aanvangskleefkracht. 

VARISTONE MEGA-tack kan toegepast worden op 

vrijwel iedere ondergrond, is extreem veelzijdig en 

is het antwoord voor iedere verlijming. 

 

Eigenschappen 
• Duurzaam elastisch blijvend. 

• Hoge absorptie van akoestische vibraties 

• Neutrale, vrijwel reukloze uitharding 

• Snel uithardend, 3 mm per 24 uur  

• Krimp vrij 

• Hoge mechanische weerstand 

• Schimmel en bacterie bestendig 

• Overschilderbaar 

• Geen randzone vervuiling bij marmer en  

natuursteen 

• Hecht zonder primer op de meeste, zelfs vochtige    

ondergronden 

• Niet geschikt voor PE en PP 

• Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij 

 

Leveringsvorm 
Koker 290 ml (12 per doos) 

 

Kleur 
Zwart  

Andere kleuren op aanvraag leverbaar. 

 

Ondergrond 
Alle ondergronden dienen droog, schoon, vrij van 

losse delen en draagkrachtig te zijn. 

Test de ondergrond eventueel op hecht- en 

treksterkte door middel van een testvlak. 

Niet uitgeharde restanten kunnen worden 

verwijderd met wasbenzine en schone doeken. 

 

 

 

Verwerking 
VARISTONE MEGA-tack met behulp van de V-tuit 

in verticale rillen ventilerend aanbrengen. De 

onderlinge afstand tussen de rillen bedraagt 10 a 

20 cm. Daarna de materialen aandrukken totdat er 

minimaal 2 a 3 mm afstand tussen het te verlijmen 

materiaal en de ondergrond blijft. VARISTONE 

MEGA-tack niet aanbrengen met dotten ! 

Door de hoge aanvangskleefkracht is ondersteunen 

tijdens de uitharding in de meeste gevallen niet 

nodig. 

VARISTONE MEGA-tack heeft een  hoge viscositeit, 

wij adviseren u daarom een professioneel kitpistool 

te gebruiken.   

 

Materiaal 
MS polymeren 

 

Technische gegevens 
Hardheid   65 Shore A 

100 % Modulus   1,39 MPa (N/mm²) 

Extrusiewaarde   20  

(g/min @3mm/4bar) 

Vloeiweerstand   ˂ 2 mm (ISO 7390) 

Huidvorming   15 min (bij 23°C) 

Doorharding    3 mm per 24 uur 

Verwerkingstemperatuur  +5°C tot +40°C 

Rek tot breuk   400 % 

Viscositeit    800m/pa per sec. 

Dichtheid    1,58 g/ml 

Temperatuurbestendigheid  -40°C tot +90°C 

Treksterkte    2,8 N/mm² 

 

Houdbaarheid 
18 Maanden in de ongeopende verpakking 

Bewaren bij temperaturen tussen 5°C en 25°C 

 

Veiligheid 
Voor veiligheidsinformatie gelieve het 

veiligheidsinformatieblad te raadplegen.
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