
Gehecht aan metalenBonded to metals



MetalMate is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van metalen zoals 
staal, koper, aluminium, roestvaststaal en zink. Zonder het gebruik van 
een agressieve hechtprimer kunnen deze materialen moeiteloos én onzicht-
baar worden verlijmd op vrijwel iedere willekeurige ondergrond. 

Door haar specifieke samenstelling en hoogwaardige kwaliteit is  
MetalMate, door haar hoge flexibiliteit, een uniek product voor het 
verlijmen van metalen. Dit is met name voor het verlijmen van metalen 
gevelbeplating erg belangrijk in verband met de spanningsoverdracht 
van de gevelplaat naar de achterliggende constructie.

Niet alleen voor het verlijmen van gevelbekleding, maar ook voor unieke 
toepassingen in de industriële sector biedt MetalMate uitkomst.

IJzersterke constructie 
Het realiseren van metalen gevelbekleding vraagt om arbeidsintensieve 
en tijdrovende bewerkingen. Door het toepassen van een elastische 
lijmverbinding worden deze arbeidsintensieve en complexe constructies 
vervangen door een zeer solide en snelle bevestigingsmethode. 
MetalMate is onder vrijwel alle omstandigheden verwerkbaar. 
Een belangrijk pluspunt in vergelijking met een mechanische bevestiging 
is de optimale spanningsverdeling, omdat er gewerkt wordt met lijm 
aangebracht over een groter oppervlak. 

Uitzetting en krimp
Onder invloed van temperatuurswisselingen heb je bij metalen nadruk-
kelijk te maken met uitzetting en krimp van het materiaal. De elastische 
lijmlaag vangt deze temperatuursbewegingen tussen de verschillende 
materialen op en voorkomt ook galvanische corrosie. Uitzetting en krimp 
van de metalen vormen dus geen enkele belemmering meer.

Ongeëvenaarde 
ontwerpmogelijkheden
Door het toepassen van MetalMate wordt de keuzevrijheid voor 
architecten en ontwerpers beduidend groter. Hoogwaardige producten 
als metalen, wat een moderne en ongeëvenaarde uitstraling geeft, 
kunnen in allerlei verschillende soorten, vormen, kleuren en maten ‘blind’ 
en spanningsvrij worden bevestigd. De ontwerpvrijheid is eindeloos en 
wordt slechts beperkt door de fantasie van de architect.

Een eenvoudige applicatiemethode, ongekende 
uitstraling en grenzeloze ontwerpvrijheid: 
MetalMate maakt het allemaal mogelijk!

Tw
eh

a 
au

gu
st

us
 2

00
7 

- v
er

si
e 

1.
0

20835

MetalMate was specially developed for bonding metals such as steel, 
copper, aluminium, stainless steel and zinc. These materials can be 
bonded to virtually any background, without using aggressive adhesive 
primers. The fi xture is invisible and takes hardly any effort at all. 

Its specifi c composition and high quality offer a very high fl exibility, 
making MetalMate a unique product for bonding metals. 
This is particularly important when bonding metal façade panels, because 
of the tension transfer from the façade panel to the structure behind it.

MetalMate is not only a great solution for bonding façade cladding, but 
for many other unique applications in the industrial sector as well.

Rock solid construction
Making metal façade cladding requires labour intensive and time 
consuming treatments. By using an elastic adhesive, these labour intensive 
and complex constructions are replaced by a very reliable and quick 
fi xing method. MetalMate can be used under virtually all circumstances. 
An important advantage compared to mechanical fi xtures, is the optimum 
stress distribution, because the adhesive is applied over a larger surface. 

Expansion and shrinkage
When working with metals you must account for the expansion and 
shrinkage of the material under the infl uence of temperature changes. The 
elastic glue score will absorb these temperature movements between the 
various materials and will also prevent galvanic erosion. 
So metal expansion and shrinkage will no longer be an impediment.

Unequalled design possibilities
By using MetalMate, the freedom of choice for architects and designers 
is signifi cantly increased. An invisible and stress-free fi xture of high-quality 
products such as metals, provides a modern and unique look, and you 
can combine all kinds of types, shapes, colours and sizes. The freedom 
of design is endless and is only limited by the architect’s imagination.

A simple application method, unequalled look and 
limitless freedom of design: MetalMate offers it all!
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De voordelen op een rijtje

1. IJzersterke, blijvend elastische lijm   

 met een snelle uitharding onder 

 invloed van luchtvochtigheid

2. Unieke samenstelling

3. Hechtprimer overbodig

4. Ongekende ontwerpmogelijkheden

5. Vereenvoudiging van de totale 

 constructie

6. Onderhoudsvrij

7. Vrijwel het hele jaar door verwerkbaar 

8. Sterke verhoging van 

 arbeidsproductiviteit

9. Kostenbesparend

10. Duurzaam

Overview of the advantages

1. Rock Solid, durable elastic adhesive

 that hardens quickly under the 

 infl uence of atmospheric humidity

2. Unique composition

3. No adhesive primer required

4. Unprecedented design possibilities

5. Simplifi cation of the total construction

6. Maintenance free

7. Can be used almost throughout the   

 year 

8. Strong increase of labour productivity

9. Cost-reducing

10. Durable



Alle opdrachten worden aanvaard volgens de ‘Algemene Voorwaarden van Tweha B.V.’

Tweha BV

Kuiper 9a

NL-5521 DG Eersel 
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Nederland

T  +31 (0)497 530 790

F  +31 (0)497 530 350

I  www.tweha.nl

E  info@tweha.nl

                  All orders are accepted according to the “General Conditions of Tweha Export B.V.” 

 The Netherlands
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