FAAYFOAM®
De beste wandsystemen verdienen de beste verlijming

onuitputtelijke
grondstoffen

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

dubo

®

FAAY-wanden semipermanent verlijmen met FAAYFOAM

FAAYFOAM®, het beste voor het beste
bestaat uit 1-component vochtuithardende
polyurethaan. Het is speciaal ontwikkeld
voor het verlijmen van stellatten op (steenachtige) vloeren, muren en plafonds. Daar
waar schieten of schroeven niet mogelijk
(bijv. vanwege vloerverwarming) of tijd
rovend is, biedt dit montageschuim
uitkomst. Ook de nieuwe W’all-in-One®
na-isolatiewanden kunnen met FAAYFOAM
rechtstreeks gelijmd worden op steenachtige
ondergronden.

•

Verwerking FAAYFOAM in combinatie met W’all-in-One®
De ondergrond moet vlak (max. afwijking

W-vorm aanbrengen, zie tekening.

± 5 mm), vet- en stofvrij en solide genoeg

Het W’all-in-One®-paneel ± 10-15 minuten

zijn om het gewicht van de platente

op zijn plaats houden met bijv. een (tele-

kunnen dragen. Bij het gebruiken van

scopische) stempel o.i.d. Na uitharding

FAAYFOAM op W’all-in-One -wanden het

overtolligschuim wegsnijden.

alufolie stofvrij maken. Losse delen verwij-

Verwerkingstemperatuur omgeving +5° C tot

deren en poederige poreuze oppervlakken

+35° C, bus +10° C tot +30° C. Bij zeer natte,

van p
 rimer voorzien. Bij RV< 40% de onder-

hellende en horizontale (hangende) monta-

grond licht bevochtigen alvorens het lijm-

ge is behalve FAAYFOAM een aanvullende

schuim aan te brengen. FAAYFOAM over

mechanische bevestiging nodig, 5 st./plaat.

het oppervlak van de W’all-in-One -plaat in

* Lees ook de instructies op de verpakking.

®

®

Voordelen
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FAAYFOAM is een montageschuim dat

Daar waar schieten of schroeven
niet mogelijk is

bovendien dat er van FAAYFOAM minder

Echter, worden de FAAY-panelen punts

•

Vocht-/waterbestendig

nodig is dan van standaardverlijmings

gewijs verlijmd met FAAYFOAM, dan zorgt

•

Snelle uitharding

materialen als elastische tegellijm. Mede

dit voor extra versteviging van de wand

•

Zuinig in gebruik

daardoor gaat de verwerking beduidend

waarbij die toch demon-

•

Eenvoudig en schoon

sneller, schoner, eenvoudiger en ergo

tabel blijft. Zo kan in de

nomisch verantwoorder.

toekomst altijd nog

Ook voor demontabele systemen

1

worden besloten een

Ook is het mogelijk FAAYFOAM te gebruiken

⚠ Let op: FAAYFOAM is niet in de plaats

ruimte anders in te

voor de verlijming van panelen onderling die

gekomen van FAAYFIX! Wanneer u een

delen met gebruik

demontabel moeten blijven. FAAYFOAM

FAAY-wand naadloos wilt afwerken, kunt

making van dezelfde

wordt in dit geval puntsgewijs aangebracht.

u de elementen verlijmen met FAAYFIX. Dit

panelen.

Dit zorgt voor extra versteviging van

levert een niet-demontabele FAAY-wand op.

semipermanent gebruikte, demontabele
FAAY-wanden, zoals in showrooms en bij
unitbouw.
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Eigenschappen

3

FAAYFOAM wordt geleverd in een bus van
750 ml, die simpel op de adapter van een
schuimpistool is te draaien. Het montageschuim heeft een open tijd van 10 minuten,
is binnen 30 tot 40 minuten uitgehard en na
ongeveer drie uur te belasten. FAAYFOAM is
bestand tegen verrotting, hitte, vocht en veel

W’all-in-One®-wand

chemische stoffen. Een belangrijk voordeel is
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