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Liquid Rubber®JointFiller
Liquid Rubber® JointFiller is een milieuvriendelijk product 
op waterbasis zonder oplosmiddelen. Na uitharding vormt 
het zich tot een naadloze en blijvend fl exibele voegvulling 
of afdichti ng. Liquid Rubber® JointFiller kan worden 
gebruikt voor water-, luchtafdichti ng en bescherming 
tegen corrosie. Het product kan worden aangebracht 
op betonnen constructi es, hout- en kunststof kozijnen, 
dakconstructi es en op vele alle andere ondergronden.

FLEXIBELE ISOLATIE- EN MONTAGESCHUIM

Liquid Rubber®HBS200
Liquid Rubber® HBS200 is een universele product voor 
luchtafdichti ng, waterafdichti ng en corrosiebescherming. 
Liquid Rubber® HBS200 hecht op vrijwel alle ondergronden 
waaronder beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, 
PVC en zink. De eigenschappen van deze milieuvriendelijke 
coati ng zijn ongeëvenaard, de verwerking is eenvoudig en 
de bescherming is duurzaam. 



Flexibele isolati e- en montageschuim

LRE StretchFoam

Applicati e

LRE StretchFoam is een fl exibel 1-component 
polyurethaanschuim zonder CFK-, HCFK- en HFK, dat uithardt 
door vochtopname uit de lucht of de omgeving. Geschikt 
voor het isoleren, afdichten en vullen van o.a. stel- en 
monteerruimten tussen raamkozijnen, deurkozijnen, prefab 
elementen, doorvoeringen, dilatati es, naden en voegen. Het 
product is perfect toepasbaar als basis rugvulling voor de 
producten Liquid Rubber® HBS200, JointFiller en AB Sealant.

Voor applicati e eerst de ondergronden ontdoen van losse 
bestandsdelen en stof-, vuil en vetvrij maken. Eventueel voor 
opti male hechti ng, de ondergrond licht bevochti gen met 
behulp van een plantensproeier. 

Bus voor gebruik minstens 20x goed schudden. Het venti el en 
schroefring naar onderen op het pistool draaien. Laat de bus 
alti jd op het pistool ti jdens opslag zodat het systeem vol en 
gesloten blijft . 

Bij grotere voegen/naden het PUR-schuim in meerdere 
lagen aanbrengen met tussenpozen van minimaal ca. 15-
30 min. Deze droogti jd is sterk afh ankelijk van de relati eve 
luchtvochti gheid en temperatuur van de directe omgeving. 

Te veel aan schuim met een scherp mes na volledige uitharding 
afsnijden. Na 24 uur volledig belastbaar en overlaagbaar met 
Liquid Rubber® HBS200, JointFiller en AB Sealant. 

Combinati e Liquid Rubber
LRE StretchFoam is een getest systeem i.c.m. Liquid 
Rubber®. LRE StretchFoam kan als basis rugvulling gebruikt 
worden alvorens Liquid Rubber® worden aangebracht. 

De producten zijn volledig compati ble en zorgen voor 
een duurzame lucht- of waterdichti ng. De combinati e 
tussen beide producten is uitvoerig getest op hechti ng, 
fl exibiliteit, duurzaamheid en water- en luchtdichti ng.

• de ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn (stof, 
steentjes en losse delen dienen te worden verwijderd);
• verwerkingstemperatuur (omgeving en/of ondergrond) 
dient boven de 5°C te zijn;
• het product dient goed geschud te worden voor gebruik;
• snijd na volledige uitharding, indien nodig, met een scherp 
mes het schuim vlak af.

Belangrijk bij het verwerken:

LRE PurCleaner

Applicati e

LRE PurCleaner is een doeltreff end en grondig 
reinigingsmiddel voor het verwijderen van verse-/ 
niet uitgeharde polyurethaanschuimresten. Dit 
reinigingsmiddel is geschikt voor het reinigen en 
doorspoelen van alle type pur-pistolen.

Voor gebruik dient eerst de bus enkele malen krachti g 
geschud te worden. LRE PurCleaner alti jd rechtstandig 
gebruiken. Richt het venti el op de verse schuimresten. 
Voor een juiste verneveling dient voldoende afstand 
gehouden te worden. Door het venti el in te drukken wordt 
LRE PurCleaner geacti veerd en kan het product worden 
gebruikt.

Reinigen van pur-pistool: Bij slecht en/ of niet functi oneren 
van het pur-pistool, plaats de bus LRE PurCleaner op de 
pistooladapter. Spuit enkele malen goed door en laat ca. 
15 minuten inwerken. Vervolgens het pur-pistool nogmaals 
enkele malen goed doorspuiten met LRE PurCleaner en 
de bus hierna verwijderen. Maak de schroefdraad van de 
pistooladapter schoon/ droog en vet deze daarna in met 
vaseline-, silicone- en/ of PTFE-spray.

Reinigen van purschuimresten: Plaats de verstuiver op 
het venti el van de bus LRE PurCleaner. Houdt de bus in de 
richti ng van de te verwijderen purschuimresten en druk 
vervolgens de verstuiver in. Laat LRE PurCleaner even 
inwerken en maak vervolgens grondig schoon met een 
droge doek of papier.


