BETRIEBSANLEITUNG

ACHTUNG - Bei der Auftragung von INSTA-STIK
am Rande des Daches Vorsicht anwenden.

3. Ca. 5 Sekunden vor Abbrechen der Auftragung
den Hebel am Applikator loslassen. Den MBA
weiter ziehen, bis kein INSTA-STIK mehr fließt. Es
ist normal, dass nach Schließen des Ventils noch
eine kleine Menge Klebemasse aus der Düse fließt.
4. Die Isolierplatten müssen bei der Auftragung
von INSTA-STIK gegeneinander abschließend und
gestaffelt verbunden in abwechselnden Reihen
aufgelegt werden. Jede Platte innerhalb von 3
Minuten auf die Perlen auflegen. Um besten
Kontakt zwischen den Perlen und den Platten
herzustellen, auf den Platten herumlaufen. Alle 4-5
Minuten wiederholt auf die Platten treten, bis die
Isolierung fest verbunden ist, was für gewöhnlich
20-45 Minuten dauert.
HINWEIS - Feuchtigkeit hat direkten Einfluss auf
die Härtungsgeschwindigkeit. Bei geringer
Luftfeuchtigkeit muss oft länger auf den Platten
herumgelaufen werden, bis sie fest verleimt sind.
ZWISCHENLAGERUNG
1. Bei Unterbrechung der Arbeit für einige Stunden,
den Hahn am AUF/ZU-Ventil auf ZU drehen.
2. Den Hahn oben am Tank vollständig zudrehen.
3. Den MBA aufrecht abstellen, damit
überschüssige Klebemasse aus den Schläuchen
ablaufen kann.
WIEDERINBETRIEBNAHME
1. Wenn der MBA nur kurze Zeit (während der
Frühstücks- oder Mittagspause) abgeschaltet
wurde, wird er wie folgt wieder in Betrieb
genommen.
a. Gehärteten Leim von den Schlauchenden
entfernen. Dabei Handschuhe und Schutzbrille
tragen. Ggf. ein kleines Stück Schlauch
abschneiden.
b. Tankventil vollständig aufdrehen. Den Hahn am
AUF/ZU-Ventil langsam auf AUF drehen.
c. Den Hebel am MBA langsam herunterdrücken
und eine kleine Menge des Leims durch die
Schläuche fließen lassen.
d. Damit ist INSTA-STIK wieder betriebsbereit.
2. Wurde der MBA über Nacht oder bei hoher
Feuchtigkeit gelagert, empfiehlt es sich, das DPS-4
auszutauschen.
3. Wenn das Gerät mehrere Tage nicht benutzt
wurde, sollte der Spenderschlauch ebenfalls
ausgetauscht werden.
4. Nach Benutzung das DPS-4 und den
Spenderschlauch am MBA angeschlossen lagern,
um das Ventil vor Feuchtigkeit zu schützen.
FÜR BESTE ERGEBNISSE
1. INSTA-STIK 24 Stunden vor Anwendung bei
20°-30° C (68°-86°F) lagern.
2. Die Umgebungstemperatur muss über 5° C
(41°F) liegen.
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WAARSCHUWING
Lees en volg de instructies op deze pagina
alvorens INSTA-STIK te gebruiken.
INHOUD
Uitsluitend tank INSTA-STIK kleefstof
1 stalen tank INSTA-STIK
1 blad met instructies
* Vereist slang/dispenser-inrichting. Apart
verkrijgbaar.
OOK AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR
• Multi-Bead applicator (MBA)
• Day Pack System (DPS-4)
• Slang/dispenser-inrichting: schuimdoseerkaart,
sleutel, mondstuk met uitlopende tip, slang/
dispenser-inrichting
GEBRUIKEN VAN DE SLANG EN DE
AANBRENGSTAAF
1. Trek handschoenen aan en zet een beschermbril
op. Haal de cilinder uit het karton. Schud de
cilinder minstens één minuut van links naar
rechts alvorens de slang aan te sluiten.
2. Schroef het hulpstuk (dat zich op het uiteinde
van de aanbrengslang bevindt) op de opening van
de cilinderklep. Kijk na of deze goed op elkaar
zitten en span aan.
3. Vergewis u ervan dat de ON/OFF klep van de
aanbrengslang op OFF staat. Bekijk de
afbeeldingen op de cilinder om zeker te weten
waar de OFF-stand is.
4. Bevestig de dispenser aan de koperen
AAN/UIT-klep. Stevig vastdraaien.
5. Open langzaam de klep boven aan de cilinder
tot deze helemaal open staat. CONTROLEER HET
GEHEEL OP LEKKEN. Als er geen lekken zijn, is
INSTA-STIK klaar voor gebruik.
6. Om INSTA-STIK aan te brengen, zet u de hendel
van de ON/OFF klep langzaam op ON. Met de
ON/OFF klep kunt u de stromingssnelheid regelen.
7. Sluit de ON/OFF klep ongeveer 5 seconden
voordat u de stroom INSTA-STIK wilt stoppen
door de hendel op OFF te zetten. Het is normaal
dat er nog een kleine hoeveelheid kleefstof uit het
mondstuk vloeit nadat de klep is gesloten.
8. Een druppel INSTA-STIK kleefstof moet 19 – 25
mm groot zijn. Het is mogelijk dat meer
INSTA-STIK moet worden gebruikt langs de
omtrek van het dak. Dit verschilt van gebouw tot
gebouw en hangt af van de hoogte van de
kapmuren. Om de benodigde hoeveelheid

INSTA-STIK en de afstand tussen de druppels te
berekenen, bevelen wij altijd aan dat u het
gegevensblad voor INSTA-STIK kleefstof gebruikt.
Neem contact op met uw distributeur om een
gegevensblad te verkrijgen. Een enkele pot
INSTA-STIK bedekt maximaal 104 m2, naargelang
de breedte van de druppel en de afstand tussen de
druppels op het substraat. Bij daken met een
helling van meer dan 2:12 dient u contact op te
nemen met uw distributeur voor informatie over de
hoeveelheden die rond de omtrek van het dak
aangebracht moeten worden.
LET OP – Wees voorzichtig wanneer u het product
dichtbij de rand van het dak aanbrengt.
9. Bij het aanbrengen van INSTA-STIK moeten de
isolatieplaten met zigzagnaden en in alternerende
rijen tegen elkaar worden geplaatst. Leg de plaat
binnen 3 minuten op de druppels. Stap
onmiddellijk op de platen om de druppels uit te
spreiden en een maximaal contact te verzekeren.
Blijf om de 4-5 minuten op de isolatieplaten lopen
tot de isolatie goed is gehecht (gewoonlijk 20-45
minuten).
OPMERKING – Vochtigheid heeft een
rechtstreekse invloed op de uithardingssnelheid.
Bij lage vochtigheid verloopt de uitharding trager
en moet men vaker op de isolatieplaten lopen tot
deze stevig zijn gehecht.
TIJDELIJKE OPSLAG
1. Als u het aanbrengen moet onderbreken en na
enkele uren zult terugkeren, zet u de ON/OFF

klephendel van de aanbrengslang in de OFF-stand.
2. De klep boven op de cilinder moet volledig
worden gesloten.
3. Wikkel een stuk plastic strak rond de tip van de
aanbrengstaaf en zet het plastic met een elastiekje
of met tape vast.
4. De tip moet omlaag gericht zijn, zodat de
overtollige kleefstof in het plastic kan lopen.
HET WERK HERVATTEN
1. Trek de handschoenen aan en zet de
beschermbril op. Verwijder de plastic wikkel van
de tip van de staaf (verwijder desgevallend de
overtollige kleefstof van de staaftip).
2. Zet de klep van de cilinder helemaal open.
3. Zet de hendel van de ON/OFF klep langzaam in
de ON-stand en laat een kleine hoeveelheid
INSTA-STIK door de slang en de staaf stromen.
4. INSTA-STIK is opnieuw klaar voor gebruik.
DE MULTI-BEAD DISPENSER GEBRUIKEN
Om het MBA-28 systeem te monteren en
onder druk te zetten, raadpleegt u de
MONTAGE-INSTRUCTIES op de achterkant
van het etiket van het Day Pak systeem
(DPS-4). Het Day Pak systeem bevat alle
slangen waar de kleefstof door moet
stromen.
1. Om INSTA-STIK aan te brengen, drukt u
langzaam op de klephendel op de MBA-hendel.
2. Een druppel INSTA-STIK kleefstof moet 19 – 25
mm groot zijn. De MBA is ontworpen om 4
druppels dakbedekkingslijm tegelijk aan te
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brengen. Bij daken met een helling van meer dan
2:12 dient u contact op te nemen met uw
distributeur voor informatie over de hoeveelheden
die rond de omtrek van het dak aangebracht
moeten worden.
LET OP – Wees voorzichtig wanneer u
INSTA-STIK dichtbij de rand van het dak
aanbrengt.
3. Laat de klephendel van de applicator los
ongeveer 5 seconden voordat u de stroom
INSTA-STIK wilt stoppen. Sleep de MBA verder
tot INSTA-STIK niet meer vloeit. Het is normaal
dat er nog een kleine hoeveelheid kleefstof uit het
mondstuk vloeit nadat de klep is gesloten.
4. Bij het aanbrengen van INSTA-STIK moeten de
isolatieplaten met zigzagnaden en in alternerende
rijen tegen elkaar worden geplaatst. Leg de plaat
binnen 3 minuten op de druppels. Stap
onmiddellijk op de platen om de druppels uit te
spreiden en een maximaal contact te verzekeren.
Blijf om de 4-5 minuten op de isolatieplaten lopen
tot de isolatie goed is gehecht (gewoonlijk 20-45
minuten).
OPMERKING – Vochtigheid heeft een
rechtstreekse invloed op de uithardingssnelheid.
Bij lage vochtigheid verloopt de uitharding trager
en moet men vaker op de isolatieplaten lopen tot
deze stevig zijn gehecht.
TIJDELIJKE OPSLAG
1. Als u het aanbrengen moet onderbreken en na
enkele uren zult terugkeren, zet u de ON/OFF
klephendel van de aanbrengslang in de OFF-stand.
2. De klep boven op de cilinder moet volledig
worden gesloten.
3. Bewaar de MBA rechtop, om te voorkomen dat
overtollige kleefstof uit de slang kan lopen.
HET WERK HERVATTEN
1. Als de MBA slechts een korte periode (bijv.
tijdens de lunch of pauze) niet werd gebruikt, kan
de volgende methode worden gebruikt:
a. Trek uw handschoenen aan en zet de
beschermbril op. Verwijder de verharde kleefstof
van de tippen van de slangopeningen. Knip
desnoods een klein stukje slang af.
b. Zet de klep van de cilinder helemaal open. Zet
de hendel van de ON/OFF klep langzaam in de
ON-stand.
c. Druk langzaam de klephendel van de MBA in en
laat een kleine hoeveelheid van de kleefstof door
de slang stromen.
d. INSTA-STIK is opnieuw klaar voor gebruik.
2. Als de MBA de hele nacht niet is gebruikt of bij
hoge vochtigheid is opgeslagen, verdient het
aanbeveling de DPS-4 te vervangen.
3. Als de unit gedurende meerdere dagen niet is
gebruikt, dient de aanbrengslang eveneens te
worden vervangen.
4. Laat de gebruikte DPS-4 en de aanbrengslang

tijdens de opslag op de MBA zitten. Dit beschermt
de klep tegen verontreiniging door vocht.

Nederlands
meerdere dagen rusten. Afvoeren overeenkomstig
de plaatselijke milieuvoorschriften.

1. INSTA-STIK moet 24 uur vóór gebruik bij een
temperatuur van 20-30°C (68-86°F) worden bewaard.
2. De omgevingstemperatuur moet meer dan 5°C
(41°F) bedragen.
3. De temperatuur van het dakbeschot moet meer dan
5°C (41°F)en minder dan 49°C (120°F) bedragen.
4. Het oppervlak moet vrij zijn van stof, vet, olie
en andere verontreinigende stoffen.
5. Geen truweel gebruiken.
WAARSCHUWING
INHOUD ONDER DRUK. De container niet
doorprikken of verbranden. Niet bewaren of
blootstellen aan temperaturen van meer dan 49°C
(120°F). De kleefstof is brandbaar en kan een
brandgevaar vormen bij blootstelling aan
vlammen of temperaturen van meer dan 116°C
(240°F). Irriterend voor de ogen, de
ademhalingswegen en de huid. Kan
overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en
contact met de huid. De dampen/gas/rook/spray
niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde
ruimten gebruiken. Draag geschikte beschermende
kleding en handschoenen. BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN BEWAREN. Bij een ongeval, of als u
zich onwel voelt, dient u onmiddellijk medisch
advies in te winnen (toon indien mogelijk het etiket).
EERSTE HULP
OGEN: Gedurende 15 minuten uitspoelen met
water. HUID: Het product eerst laten uitharden.
Vervolgens herhaaldelijk wrijven met een
washandje terwijl u de huid in water laat
weken.INADEMING: Slachtoffer in de frisse lucht
brengen. OPNAME DOOR DE MOND: Grote
hoeveelheden water toedienen. NIET het braken
opwekken. IN ALLE GEVALLEN MOET EEN ARTS
WORDEN GERAADPLEEGD. BELANGRIJK: Een
onafhankelijk ademhalingsapparaat is alleen nodig
op plaatsen met onvoldoende ventilatie.

Vóór de afvoer moet alle druk uit de cilinder
worden verwijderd. De afvoer van het residu van
de INSTA-STIK moet bij voldoende ventilatie
gebeuren. Doorprik of verbrand nooit een cilinder.
Draag altijd handschoenen, een beschermbril en
beschermkledij bij het afvoeren van cilinders. Sluit
de cilinderklep. Verwijder de aanbrengslang van
de cilinder en gooi deze weg. Houd de tank
ondersteboven over het ORIGINELE karton
INSTA-STIK kleefstof, met de klep van u en
omstanders weg gekeerd. Open langzaam de klep
op de cilinder. Plaats de cilinder in het ORIGINELE
karton INSTA-STIK kleefstof en laat de resterende
druk en kleefstof ontsnappen. Sluit het ORIGINELE
karton INSTA-STIK kleefstof en laat de inhoud

TM

Aanbevelingen over methodes en gebruik van
materialen worden als een service aan ontwerpers
en aannemers verschaft en zijn gebaseerd op de
ervaring die Dow heeft opgedaan bij het gebruik
van INSTA-STIK dakbedekkingslijm. De door Dow
gegeven aanbevelingen en informatie wordt alleen
verschaft op voorwaarde dat de lezer of anderen die
deze informatie ontvangen vóór gebruik ervan zelf
zullen beslissen of deze al dan niet geschikt is.
Dow Chemical Company Limited en haar gelieerde
ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk
voor schade, van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op
de informatie of welke producten dan ook waarnaar
in de informatie wordt verwezen. Hieruit kan geen
enkele afstand van octrooirecht, toebehorend aan
Dow of aan anderen, worden afgeleid. Aangezien
de gebruiksomstandigheden en de van toepassing
zijnde wetten van locatie tot locatie kunnen
verschillen en na verloop van tijd kunnen
veranderen, moet de klant zelf bepalen of de
producten en de informatie in dit document
geschikt zijn voor het door de klant beoogde
gebruik en zich ervan vergewissen dat de door de
klant gehanteerde normen en praktijken op de
werkplaats en in verband met afvoer voldoen aan
de van toepassing zijnde wetten en andere
overheidsvoorschriften. Dow garandeert dat het
INSTA-STIK dakbedekkingslijm met de
verkoopspecificaties overeenstemt, maar ALLE
ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE
GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL
WORDEN BIJ DEZE UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN."
BELANGRIJK: HET IS VEREIST DAT MEN OP DE
ISOLATIEPLATEN LOOPT TOT DE INSTA-STIK VOLDOENDE IS
UITGEHARD, OM EEN MAXIMALE HECHTING TE VERKRIJGEN.
MEN DIENT ONMIDDELLIJK NA DE PLAATSING OP DE PLATEN
TE LOPEN EN DIT TE HERHALEN TOT DE KLEEFSTOF
KLEEFVRIJ IS. DIT KAN 10 TOT 40 MINUTEN NA HE
AANBRENGEN VAN HET PRODUCT DUREN,
AFHANKELIJK VAN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID.
(HET PRODUCT IS SNELLER KLEEFVRIJ BIJ HOGERE
TEMPERATUUR/VOCHTIGHEID. HET DUURT LANGER NAARMATE DE
TEMPERATUUR/VOCHTIGHEID DAALT.)
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ACHTUNG
Vor Anwendung von INSTA-STIK die Anweisungen
auf diesem Blatt sorgfältig durchlesen und
beachten.
INHALT
Tank mit INSTA-STIK (ohne Zubehör)
1 Stahltank mit INSTA-STIK
1 Betriebsanleitung
* Erfordert Schlauch-/Stabeinheit (separat verkauft)
SEPARAT ERHÄLTLICH
• Multi-Bead-Applikator (MBA)
• Day-Pack-System (DPS-4)
• Schlauch-/Stabeinheit: Karte für
Wulstgrößeneinstellung, Schraubenschlüssel,
Düse mit verbreiterter Spitze, Schlauch/Stabeinheit
GEBRAUCH DES SPENDERSCHLAUCHS
UND DER APPLIKATIONSSTÄBE
1. Handschuhe und Schutzbrille tragen. Tank aus
dem Karton nehmen. Vor Anbringung des
Schlauchs den Tank mindestens eine Minute lang
kräftig hin und her schütteln.
2. Das drehbare Verbindungsstück am Ende des
Schlauchs an den Schraubanschluss des
Tankventils anschrauben und festdrehen.
3. AUF/ZU-Ventil am Schlauch muss auf Stellung
ZU sein. Siehe Illustration am Tank für Stellung ZU.
4. Schließen Sie den Dispenserstab an das
Messing-Schaltventil an. Gut festziehen.
5. Den Hahn an der Oberseite des Tanks langsam
öffnen, bis er völlig geöffnet ist. AUF LECKS
ÜBERPRÜFEN. Wenn keine Lecks festgestellt
werden, ist INSTA-STIK betriebsbereit.
6. Um mit der Auftragung von INSTA-STIK zu
beginnen, den Hahn des AUF/ZU-Ventils auf AUF
drehen. Der Fluss der Klebemasse kann mit diesem
Ventil reguliert werden.
7. Zur Abschaltung des Flusses von INSTA-STIK
ca. 5 Sekunden vorher das AUF/ZU-Ventil auf ZU
stellen. Es ist normal, dass nach Schließen des
Ventils noch eine kleine Menge Klebemasse aus
der Düse fließt.
8. Die INSTA-STIK-Leimperle muss 19-25 mm
groß sein. Je nach Art des Gebäudes und Höhe der
Brüstungsmauer kann am Rande des Daches eine
größere Menge von INSTA-STIK notwendig sein.
Zur Berechnung der benötigten Menge von
INSTA-STIK und des Abstands zwischen den
Perlen empfehlen wir stets die Verwendung des
Datenblatts für INSTA-STIK
Isolierplattenverleimung. Das Datenblatt erhalten
Sie bei Ihrem Fachhändler. Mit einem Tank

INSTA-STIK kann je nach Perlengröße und
Zwischenabstand der Perlen auf dem Substrat eine
Fläche von maximal 104 m2 gedeckt werden. Für
Dächer mit einer Neigung von mehr als 2:12
informieren Sie sich bitte bei Ihrem Händler über
verstärkte Applikation am Rande des Daches.
ACHTUNG - Bei der Auftragung des Leims am
Rande des Daches Vorsicht anwenden.
9. Die Isolierplatten müssen bei der Auftragung
von INSTA-STIK gegeneinander abschließend und
gestaffelt verbunden in abwechselnden Reihen
aufgelegt werden. Jede Platte innerhalb von 3
Minuten auf die Perlen auflegen. Um besten
Kontakt zwischen den Perlen und den Platten
herzustellen, auf den Platten herumlaufen. Alle 4-5
Minuten wiederholt auf die Platten treten, bis die
Isolierung fest verbunden ist, was für gewöhnlich
20-45 Minuten dauert.
HINWEIS - Feuchtigkeit hat direkten Einfluss auf
die Härtungsgeschwindigkeit. Bei geringer
Luftfeuchtigkeit muss oft länger auf den Platten
herumgelaufen werden, bis sie fest verleimt sind.
ZWISCHENLAGERUNG
1. Bei Unterbrechung der Arbeit für einige
Stunden, den Hahn am AUF/ZU-Ventil auf ZU
drehen.
2. Den Hahn oben am Tank vollständig zudrehen.
3. Das Ende des Applikationsstabs fest mit
Plastikfolie umwickeln und mit einem Gummiband
oder Isolierband sichern.
4. Den Tank mit der Öffnung des Applikationsstabs

nach unten gerichtet aufbewahren, so dass
überschüssige Klebemasse in die Plastikfolie
ablaufen kann.
WIEDERINBETRIEBNAHME
1. Plastikfolie vom Ende des Applikationsstabs
abnehmen. Dabei Handschuhe und Schutzbrille
tragen. (Ggf. überschüssige Klebemasse aus der
Öffnung des Stabs entfernen.)
2. Tankventil vollständig aufdrehen.
3. Den Hahn des AUF/ZU-Ventils langsam auf AUF
drehen und eine kleine Menge INSTA-STIK durch
den Schlauch und den Stab fließen lassen.
4. INSTA-STIK ist damit für die nächste Auftragung
bereit.
BEDIENUNG DES MULTI-BEAD-APPLIKATORS (MBA)

Anweisungen zum Zusammenbau und der
Unterdrucksetzung des Systems MBA-28
sind in der MONTAGEANLEITUNG auf der
Rückseite des Day Pak Systems (DPS-4) zu
finden. Das Day Pak System besteht aus
den für den Fluss der Klebemasse
notwendigen Schläuchen.
1. Zur langsamen Ausgabe von INSTA-STIK den
Ventilhebel am MBA-Hebel drücken.
2. Die INSTA-STIK-Leimperle muss 19-25 mm
groß sein. Mit dem MBA können vier Leimperlen
gleichzeitig aufgetragen werden. Für Dächer mit
einer Neigung von mehr als 2:12 informieren Sie
sich bitte bei Ihrem Händler über verstärkte
Applikation am Rande des Daches.

