
Applicatievloeistoffen 

 ULTRA-BOND (water – shampoo)

 30:1:1 (water – shampoo – alcohol)

Reiniger Ontvetter Montage 



ULTRA-BOND  (water – shampoo) 

Madico ultra-bond is een applicatievloeistof dat gebruikt wordt om zonwerende glasfilms met een PS 
lijmconstructie te monteren. Het is een alternatief voor het meeste gebruikte afwasmiddel. Het product is 
op waterbasis geproduceerd, er blijft géén waas achter. Madico ultra-bond kan zowel voor het reinigen 
van glas als ook voor het monteren van de glasfilm worden gebruikt. Een voordeel van dit product is dat 
het glas grondiger ontvet dan het afwasmiddel en ook andere vuiligheden die zich op het glas bevinden 
verwijderd waardoor de hechting van de glasfilm op het glas wordt verbeterd. Ook wordt door het 
gebruik van ultra-bond de olie en chemicaliën op fabrieksruiten verwijderd.  

Toepassingen: 

 Automotive series

 Nova 70, Nova 50, Nova 35

 Optivision 35, Optivision 25, Optivision Reflective 15, Optivision Reflective 5

 Reflective Silver 60, Reflective Silver 40, Reflective Silver 30, Reflective Silver 20

 Reflective Silver 40 E, Reflective Silver 30 E, Reflective Silver 20 E

 Solar Grey 35 E, Solar Grey 20 E

 Charcool 8 E

 Solar Bronze 35 E, Solar Bronze 20 E

Voordelen: 

 3 in 1: reiniger, ontvetter en montage

 Snelle drogingstijd, hechting na 1 uur

 Goede positionering van de glasfilm

 Geen aantasting van lijmlaag

 Geschikt voor alle vinyl-, etched folies

 Voordelig in gebruik

Algemeen: 
Inhoud : geconcentreerd 3.8 liter 
Artikelnummer : A910010 
Mengverhouding : 1 tot 2 dopjes (deksel fles) op 1 liter water 



30:1:1 (water – shampoo – alcohol) 

Madico 30:1:1 is een applicatievloeistof dat speciaal gebruikt wordt om clearplex, DA architectural en 
safety/security glasfilms te monteren. Het product is op waterbasis met alcohol geproduceerd, er blijft 
géén waas achter. Madico 30:1:1 kan zowel voor het reinigen van glas als ook voor het monteren van de 
glasfilm worden gebruikt. Een voordeel is dat de hechting van het product met het glas vele malen wordt 
verbeterd en sterker is. Deze eigenschap is van groot belang voor het gebruik van de bescherming- en 
veiligheidsfolie aangezien het hechtingsvermogen van het kleefsysteem van de folie in hoge mate 
hierdoor wordt beïnvloed.  

Toepassingen: 

 PPF

 Clearplex

 Solar Grey 55, Solar Grey 35, Solar Grey 20

 Solar Bronze 35, Solar Bronze 20

 Optivision 35, Optivision 25, Optivision Reflective 15, Optivision Reflective 5

 White Out, Frost Matte, UV Gard, Amber 81, Blister Free, Graffiti Free 400, Graffiti Free 600

 CL 200, CL 400, CL 700, CL 700 E, CL 800, CL 1400, Reflective Silver 20 4 mil

Voordelen: 

 3 in 1: reiniger, ontvetter en montage

 Zéér sterke hechting met het glas

 Snelle drogingstijd, hechting na ½ uur

 Goede positionering van de glasfilm

 Geen aantasting van lijmlaag

 Geschikt voor alle safety / security folies

Algemeen: 
Inhoud : geconcentreerd 3.8 liter 
Artikelnummer : 516602 
Mengverhouding : 1 tot 2 dopjes (deksel fles) op 1 liter water 


