LIJMTANK 803 rood en transparant

PRODUCTOMSCHRIJVING
Is een aromaatvrije contactlijm op basis van SBR-rubber verpakt in een gebruiksklare lijmtank. Verwerking zonder
aansluiting op een compressor met een bij het systeem leverbaar professioneel spuitpistool. Een ideale oplossing
voor het werken op locatie en op plaatsen waar geen perslucht aanwezig is. De lijm heeft een hoge
aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd.
TOEPASSING
1. Het lijmen van hardkunststofplaat zoals Formica, Duropal, etc., fineer, hardboard en triplex, onderling en op
ondergronden van hout, multiplex, spaanplaat en MDF.
2. Het lijmen van leer, rubber en flexibele schuim-materialen onderling en op hout, beton, steen en metaal.
3. Het lijmen van vloerbedekking.
4. Het verlijmen van EPDM-rubber.
In verband met de weekmakers in PVC (vinyl) bij de leverancier de verdraagzaamheid van contactlijm navragen.
VERWERKING
De te lijmen oppervlakken moeten droog en stof- en vetvrij zijn. Voldoende, maar ook niet teveel lijm aanbrengen
op beide te lijmen materialen. Verwerking dient uitsluitend te geschieden op aan de omgeving temperatuur
geacclimatiseerde materialen bij temperaturen tussen +15°C en +35°C. LIJMTANK 803 2-zijdig aanbrengen, ca.
2-5 min., laten drogen, samenvoegen en krachtig over het gehele oppervlak aanrollen. Bij voorkeur met een
aandrukrol. Eindsterkte bereikt na ca. 24 uur.
Lijmverbindingen onder constante spanning dienen vermeden te worden. Aanbevolen wordt hiervoor een
contactlijm te gebruiken op neopreen basis.
Om onbevredigende hechtingsresultaten te voorkomen, verstoppingen van het pistool en storingen aan de
apparatuur uit te sluiten, verdient het aanbeveling de separaat beschikbare en uitgebreidere
verwerkingsvoorschriften op te vragen en nauwgezet door te nemen en op te volgen.
TECHNISCHE INFORMATIE
Basis
: synthetische SBR en harsen in oplossing.
Soortelijk gewicht lijm
: ca. 0.81 Kg/L.
Vaste stoffen gehalte
: 26 - 28 %.
Hoedanigheid
: lijmtank.
Viscositeit
: 20 - 50 mPa.s (+20°C).
Kleur
: rood of transparant
Droogtijd
: 2 min. +20°C; (2-zijdige verlijming)
Open tijd
: tot 1 uur.
Hittebestendigheid
: +110° C.
Verbruik
: maximaal 10 m²/L.
HOUDBAARHEID
1 jaar bij +20°C, gesloten verpakking.

REINIGEN
VERDUNNER.
VERPAKKING
19 liter lijmtank.
PRAKTISCHE INFORMATIE
SBR contactlijmen hebben een lagere eindsterkte dan Neopreen contactlijmen. Waar men een zo hoog mogelijke
eindsterkte wil behalen of voor toepassingen waar de mobiliteit van de lijmtank geen voordeel oplevert worden
Neopreen lijmen zoals de CONTACT KIT, 2344 of 2514 aanbevolen.
803 bevat oplosmiddelen. Bescherm de lijmtank tegen vorst.

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.

