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PRODUCTOMSCHRIJVING 

Is een contactlijm met een hoge aanvangshechting. En daarom uitermate geschikt voor het lijmen van vele 
meubilering schuimen zoals latex-,  polyether – en polyurethaanschuimen. Alsmede toepasbaar voor het fixeren 

van ondertapijt, veel soorten tapijttegels en tapijt. 
Daarnaast kan het worden toegepast voor het onderling en in combinatie lijmen van diverse materialen zoals : 

papier, karton, textiel, kunstleer etc. En het niet permanent lijmen van bouwfolie.  
Niet aanbevolen voor het lijmen van polystyreenschuim.    
 

  
TOEPASSING 

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bij meubilering schuimen lijm tweezijdig aanbrengen. 
Bij +20°C en 65% luchtvochtigheid is een wachttijd van 30 sec. voldoende; de verbinding kan dus vrijwel direct 

tot stand worden gebracht. Niet poreuze materialen (zoals b.v. kunstleer) lijm tweezijdig aanbrengen. Ca. 2 
minuten laten drogen alvorens samen te voegen en vervolgens stevig aandrukken. Bij bouwfolie lijm 1-zijdig 

aanbrengen en direct samenvoegen. In koude jaargetijden lijm en materialen laten acclimatiseren tot kamer 
temperatuur. Schudden of roeren voor gebruik is aanbevolen. 

 
 
INSTELLING VAN DE SPUITAPPARATUUR 

Bovenbeker spuitpistool  : naaldopening 2,5mm (draaistraal). Luchtdruk 4 – 6 bar. 
 

Drukvat / pompinstallatie : naaldopening 2,5mm (draaistraal). Luchtdruk 4 – 6 bar. Materiaaldruk 1,5 - 3 bar 
 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis    : SBR-rubber en harsen in oplossing. 
Soortelijk gewicht  : 0.82 Kg/L. 

Vaste stoffen gehalte : 30 ± 0.5 %. 
Hoedanigheid   : dun vloeibaar. 
Viscositeit   : 20 – 50 mPa.s. 

Kleur   : transparant geel. 
Droogtijd   : 2 min. +20°C; (2-zijdige verlijming). 

Open tijd   : max. 15 min. 
Hittebestendigheid : +60°C  

 
 

 
 

 



 

HOUDBAARHEID 
1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking. 

 
 

REINIGEN 
VERDUNNER. 

 
 
VERPAKKING 

200 liter. 
 

 
 

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid 
van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden 

voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij 

staan voor u klaar met advies. 

 


	0023 SBR Spuitlijm
	PRODUCTOMSCHRIJVING
	TOEPASSING
	INSTELLING VAN DE SPUITAPPARATUUR
	TECHNISCHE INFORMATIE

