
 
330 Latexlijm 

 
 
 

 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING  
Is een oplosmiddelvrije contactlijm op basis van natuurrubberlatex en is geschikt voor lijmverbindingen van: 
boardmaterialen, akoestische tegels, textiel, jute, vilt e.d., kokosmatten, fineren in de jachtbouw, HPL. 
 
NB:  330 is niet geschikt voor het lijmen van lichtgekleurd PVC met textielrug (Vistram, Suwide). Bepaalde stoffen 
welke in sommige verf- en textielsoorten voorkomen kunnen de lijm snel doen verouderen waardoor de lijm zijn 
hechtkracht verliest. 
 
Pluspunten 330 : 

! Behoeft niet te worden te worden geroerd voor gebruik; 
! Is bestand tegen veroudering (mits niet blootgesteld aan direct zonlicht); 
! Is gemakkelijk te verwerken; 
! Is voordelig in gebruik; 
! Geeft een elastische verbinding; 
! Is niet brandbaar; 
! Is vochtbestendig; 

 
TOEPASSING 
De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Beide oppervlakken met een kwast gelijkmatig en niet 
te dik instrijken. Lijm minimaal 20 minuten laten drogen. De droogtijd is langer bij lagere temperaturen dan 
+20°C en hogere luchtvochtig heden dan 65%. Vervolgens de oppervlakken in de juiste positie samenvoegen. 
Eenmaal in contact gebrachte delen laten GEEN correcties toe. Na samenvoegen het gehele oppervlak met 
voldoende druk (min. 4 Kg/cm²) aandrukken. Bij handmatig aankloppen of aandrukken met een lijmwals vanuit 
het midden naar de zijkanten  werken ter voorkoming van luchtinsluiting. Opslag tussen +10°C en +25°C. Lijm 
niet verwerken onder een temperatuur van +10° C. 
 
TECHNISCHE INFORMATIE  
Basis    : natuurrubberlatex.     
Soortelijk gewicht  : 0.95 ± 0.02 Kg/L. 
Vaste stoffen gehalte : ± 60%. 
Hoedanigheid   : vloeibaar. 
Viscositeit   : 125 – 250 mPa.s. 
Kleur   : crème. 
Droogtijd   : 20 min. +20°C; 65% luchtvochtigheid.  
pH    : ca. 10. 
Hittebestendigheid : +90°C. 
Houdbaarheid   : 1 jaar bij +20°C in ongeopende verpakking. 
Opslag   : vorstvrij bewaren. 
 
REINIGEN 
Water en opgedroogde vlekken met VERDUNNER.         
 
VERPAKKING 
500 gr, 5 kg, 25 kg. 
 
 

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. 
 


