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Product omschrijving
Shell Tixophalte Wet is een professionele bitumineuze afdichtingskit en
lijm met permanente flexibiliteit voor superieure kleefkracht. Tixophalte
wet is een plasto-elastisch, neutraal doorhardend mastiek op basis van
een (thixotropisch) hoogwaardige gemodificeerde
bitumen/rubbercompositie en bevat additieven, vulmiddel en een
niet-giftig en brandbaar oplosmiddel.

Voordelen
• Koud toepasbaar, klaar voor gebruik

• "Hecht en dicht af onder tal van

• verschillende omstandigheden"

• Zeer flexibel, zelfs indien koud

• Uitstekende hechting op bitumineuze materialen, beton, metalen,
glas en de meeste kunststoffen

• Niet-giftig

• Hecht aan natte ondergronden (zelfs onderwater)

Applicaties
Shell Tixophalte Wet kan worden gebruikt voor het dichten van lekken 
en voor reparaties, zelfs op natte ondergronden. Hechting voor alle 
soorten dakvilt, inclusief APP- en SBS-gemodificeerde folies. Voor een 
waterdichte afwerking van overlappingen, aansluitingen en voegen van 
dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en doorvoeren voor 
afvoerpijpen. Voor het bevestigen van regenwaterafvoersystemen op 
het dak. Aansluiting van vochtwerende lagen en andere 
waterbestendige opstanden (bijv. binnenmuren). Bevestigen van

overlappingen van dakvilt op opstaande buitenmuren.

Tixophalte wet kan worden aangebracht tussen +5°C en +40°C. Het
wordt aanbevolen het aan te brengen op ondergronden die schoon,
droog, stof- en vetvrij zijn en geen losse deeltjes bevatten. Voor
bepaalde applicaties, in het bijzonder poreuze ondergronden, wordt
aanbevolen een (bitumineuze) primer te gebruiken. Een hechtproef
voor gebruik wordt aanbevolen. Tixophalte wet kan worden
aangebracht met de hand of met een persluchtpistool. Als u de koker
wilt gebruiken dient de aluminium verzegeling in het
schroefgat aan de voorkant helemaal te worden geopend. De
schroeftuit dient schuin te worden afgesneden zodat deze het formaat
van de gewenste band Tixophalte wet heeft. Een schone tuit is
belangrijk voor een uniforme dosis en een gladde afwerking. Teneinde
een adequate hechting op een natte ondergrond te verkrijgen is het
belangrijk dat de afstand tussen de ondergrond en de tuit zo klein
mogelijk is en niet meer dan 3 mm, zodat de eerste hechting wordt
verkregen door het water te verplaatsen. Als er persluchtpistolen
worden gebruikt, dienen de zuiger en de cilinder goed te zijn ingevet.
Tixophalte wet dient in stroken of puntsgewijs te worden aangebracht,
zodat het oplosmiddel gemakkelijk kan verdampen. Zorg voor goede
ventilatie tijdens het gebruik. Het uithardingstempo wordt beïnvloed
door factoren als temperatuur, soort ondergrond, absorptiegedrag van
de materialen en de toegepaste laagdikte van Tixophalte wet.
Onmiddellijk na het aanbrengen van Tixophalte wet is de kleefkracht
voldoende voor een geringe belasting. De maximale kracht wordt
bereikt na het uitharden door
verdamping van het oplosmiddel. De uiteindelijke kleefkracht is in hoge
mate afhankelijk van het soort en de aard van de verbinding.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +5°C till +25°C

Consistentie Paste

Dichtheid 1,3 g/ml

Weerstand tegen vloei >90°C

Vorstbestendigheid gedurende
transport Till -15°C

Huidvorming 2 hours

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Shell Tixophalte Wet 
gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij 
van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van
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Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet
uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of
onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en
andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de
wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den
Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS
7.82).

Schoonmaken
Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met
behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren
• Zwart

Verpakking
• Koker 310 ml

• Worst 1400 ml

• Worst 2800 ml

Houdbaarheid
Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.
Houdbaarheid van Shell Tixophalte Wet is 12 maanden indien bewaard
zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.
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