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High Tack 
Professionele, elastische, overschilderbare 

montagelijm op basis van MSP met een extreem 

hoge aanvangskleefkracht. 

 
 

 Gebruiksaanwijzing 

Toepassing: Devo High Tack is een 

hoogwaardig product voor het 

structureel verlijmen van plinten, 

hoekafwerkingen, houten panelen, 

geëxpandeerd polystyreen, spiegels, 

decoratieve panelen, tegels enz. op de 

meeste ondergronden zoals beton, 

cement, plaaster, baksteen, gipsplaat, 

vezelplaat, metalen, kunststoffen, enz. 

Stempelen of klemmen is in de meeste 

gevallen niet nodig. 

• Eenvoudig te verwerken; 

• Extreem hoge 

aanvangskleefkracht; 

• Blijvend elastisch; 

• Goed overschilderbaar; 

• Vocht- en vorstbestendig; 

• Goede hittebestendigheid; 

• Goed bestand tegen veroudering. 

 

Voorbereiding ondergrond: enkel gebruiken op ondergrond die stevig, schoon, droog, stof- en 

vetvrij is. Verven en coatings eerst goed ontvetten. Niet aanbevolen voor gebruik op volgende 

ondergronden: PE, PP en Teflon. 

Gereedschap: spuitkoker met hand- of luchtkitspuit verwerken. 

Aanbrengen: Devo High Tack in lijnen, dotten of vol vlak op de ondergrond aanbrengen. 

Aandrukken (zo nodig fixeren) en laten uitharden. Niet verwerken beneden +5ºC. 

Droogtijd: huidvorming na ca 10 min, droog na ca 4 u, afhankelijk van de omgevingsfactoren 

(luchtvochtigheid en temperatuur).  

Doorharding: ca. 2-3 mm. per 24 uur. 

Verwerkingstemperatuur: 5 – 30 °C  

Reiniging gereedschap:  

Niet uitgehard product: met vochtige doek of Devo Wet Wipes.  

Uitgehard product: mechanisch met spatel, mes of verfkrabber. 

Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in de originele goed gesloten verpakking. 

Opslagtemperatuur tussen 15 en 25°C Vorstvrij bewaren. 

Afval: restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 
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High Tack 

Technische eigenschappen 
  

Beschrijving (type): High Tack MSP montagelijm. 

Basis: MSP 

Karakteristieke eigenschappen: Witte, geurloze viskeuze pasta in spuitkoker 

Verwerking:  

Ondergrond: Enkel gebruiken op ondergrond die stevig, schoon, droog, stof- en vetvrij is. Verven en coatings eerst goed 

ontvetten. Niet aanbevolen ondergronden: PE, PP en Teflon. 

Materiaaltemperatuur: 15 - 25°C. 

Luchtvochtigheid: N.v.t. 

Materiaalvochtigheid: Hout 9–12% (eik) 

Voorbereiding product: De spuitbek op de gewenste dikte afsnijden. Het spuitpatroon openen door de dop af te snijden. 

Potlife: N.v.t. 

Te verwerken door middel van: Spuitpistool of luchtdruk kitspuit 

Te verdunnen/te reinigen met: Niet uitgehard product: met vochtige doek of Devo Wet Wipes. 

Uitgehard product: mechanisch met spatel, mes of verfkrabber 

Verbruik/uitstrijkvermogen: Afhankelijk van de toepassing 

Laagdikte: N.v.t. 

  

Fysische en chemische eigenschappen:  

Kleur(en): Wit (RAL 9001) 

Reuk : Geen 

Consistentie: Visceuze smeerbare pasta 

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: >15000 mPa/s( = cPs) methode : kinematisch 23°C 

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,569 kg/l methode: DIN 53217 

Vaste stoffen in gewicht: 64 % methode: berekend 

VOC-gehalte: 0 % methode: berekend 

Droging bij 20°C/65% RV: Fixatie bij lichte materialen: onmiddellijk, bij zware materialen: 4 – 6 uren 

Volledige uitharding: ca. 2-3 mm. per 24 uur. 

Glans (H.60°): N.v.t. 

pH 20°C:  

Oplosbaar in water 20°C: Neen 

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t. 

Vlampunt: N.v.t. 

Zelfontbranding bij: N.v.t. 

Treksterkte: ca. 2.2 N/mm². 

Houdbaarheid: Minimaal 6 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 15 en 25°C 

Vermijd extreme temperaturen lager dan 0°C en hoger dan 30°C. 

  

Veiligheid: Voor meer info zie veiligheidsinformatieblad. (MSDS) 

  

Ecologische informatie:  

Biologisch afbreekbaar: Neen 

Verwijdering: Restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften. 

  

Levering/vervoer:  

Verpakking(en): 300 ml 
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