
0099  LIJMSPRAY CLASSIC 
 

 
PRODUCTOMSCHRIJVING  
Is een spuitbare contactlijm op basis van synthetische rubber in een spuitbus.  De lijm kent een groot 

toepassingsgebied en is uitermate geschikt, voor het lijmen van: bekledingstoffen, vloerbedekking, tapijttegels, 
ondertapijt, schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen etc), papier, karton (sluiten en stapelen van dozen), 

isolatiematerialen in de bouw en binnenshuis, polystyreenschuim, textiel; vilt e.d., posters, reproducties, plastic 
folies.  

 
VERWERKING 

De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bus goed schudden voor gebruik. Vanaf een afstand 
van ca. 20 cm spuiten. Bij polystyreenschuim een grotere afstand in acht nemen.  

Permanente lijmverbinding: De lijm dun op beide oppervlakken aanbrengen bij niet poreuze materialen. Na ca. 5 
minuten droogtijd de oppervlakken samenvoegen. Bij poreuze materialen de lijm éénzijdig aanbrengen en 
oppervlakken samenvoegen als de lijm nat is. Max. open tijd is 45 minuten. Niet permanente lijmverbinding 

Een dunne gelijkmatige lijmlaag spuiten op één van de te lijmen oppervlakken. Slechts kort laten drogen alvorens 
de delen samen te voegen. De lijmverbinding kan opgeheven worden zonder beschadiging van de oppervlakken. 

Teneinde de spuitopening vrij te houden, de bus na gebruik op z’n kop houden en spuiten tot de lijmnevel stopt. 
Niet aanbevolen voor buitentoepassing.  

 
 

TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis   : SBR-rubber en harsen in oplossing. 

Soortelijk gewicht  : 0.75 ± 0.02 Kg/L. 
Vaste stoffen gehalte : 23 ± 0.5 %. 
Hoedanigheid   : spuitbus. 

Viscositeit   : 50 – 200 mPa.s. 
Kleur   : melkachtig wit. 

Droogtijd   : ca.  5 min. +20° C.                               
Open tijd   : max 45 min. 

Hittebestendigheid : +80°C belaste test. 
Houdbaarheid   : 1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking. 

Verpakking : 500 ml spuitbus. 
Drijfgas    : propaan/butaan; CFK-vrij. 
 

 
HOUDBAARHEID  

1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking. 
 

 
REINIGEN 

VERDUNNER. 
 

 
VERPAKKING 
500 ml spuitbus. 
 
 

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. 
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