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Reaxyl® ZX-290 is een 1-K elastomeer lijm en afdichtingskit voor het verlijmen en 
dampdicht afwerken van alle naden en aansluitingen van dampdichte isolatieplaten.   
Met Reaxyl® ZX-290 blijft de woning BlowerDoor Proof, ook na 10 jaar.
Reaxyl® ZX-290 kan niet onthechten van de ondergrond zoals tape met een 
thermoplastische lijmrug.
Reaxyl® ZX-290 is instant waterdicht, slag en stootvast, 290% elastisch, loodvrij en 
heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
Reaxyl® ZX-290 is UV-resistent en bestand tegen slijtage.
Reaxyl® ZX-290 is 100 % BlowerDoor Proof.

Gebruiksaanwijzing

Reaxyl® ZX-290 aanbrengen op een zuivere ondergrond.  De ondergrond mag 
matvochtig zijn.  Eventueel vlak strijken met een vinger of spatel.  De naden van 
isolatieplaten kunnen makkelijker afgekit worden als deze vooraf eerst met een 
ronde houten steel, een beetje naar binnen gedrukt worden (1 – 2 mm).  Sommige 
isolatieplaten zijn zo gevormd in de productie.

Toepassing:

Voorkom luchtlekken en maak uw woning BlowerDoor Proof.
Met Reaxyl® ZX-290 blijven de isolatieplaten damp- en luchtdicht, ook na 10 jaar.
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Bij 23°C / 50 % rH:
- Huidvorming 8 min
- Kleefvrij na 24 min 
- Doorharding na: 12u 
- Volumekrimp na uitharding < 3% 
- Dampdiffusieweerstand: μ = 6000
- UV bestendig
- Treksterkte: 2,25 N/mm2 
- Rek bij breuk DIN 53504 > 290% 
- Bevat geen isocyanaten. Niet giftig. 
- Hardheid DIN 53505: 58 shore A
- Verwerkingstemperatuur:+ 5 tot + 40 °C. 
- Stockage: 1 jaar koel en droog.
- Verpakking: 290 ml x 12 / karton
- Bij twijfel gelieve enkele tests uit te voeren.
- Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker 
op aanvraag verkrijgbaar.

Technische gegevens
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Systeem garantie
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Voorkom luchtlekken door het loskomen van tapes met een thermoplastische lijmrug.  
Met Reaxyl® ZX-290 blijven de isolatieplaten damp- en luchtdicht, ook na 10 jaar.
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is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
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