6306623 - Velpon Alleslijm Draai & Doseer Flacon 90 ml NLFR

Alleslijm Draai & Doseer

Glasheldere huishoudlijm in handige flacon
Vlekken/resten: De lijm is oplosbaar in alkalische schoonmaakmiddelen (b.v
Biotex). Vlekken in kleding kunnen worden verwijderd door eerst met ruime
hoeveelheid schoonmaakmiddel te reinigen en vervolgens het kledingstuk
in een voorwas programma bij 90°C of 60°C. Kleine vlekken kunnen worden
verwijderd met aceton.
Technische eigenschappen
Waterbestendigheid: Zeer goed
Temperatuurbestendigheid: langdurig tot maximaal +70 °C, kortstondig tot
120°C
Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen water, verdunde zuren, benzine
en olie.
Technische specificaties
Basisgrondstof: Polyvinyl ester copolymeer
Kleur: Transparant
Viscositeit: ca. Vloeibaar
Vastestofgehalte: ca. 34 %
Dichtheid: ca. 0.95 g/cm³

Productomschrijving
Glasheldere alleslijm in handige flacon.

Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt
houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Toepassingsgebied
Voor het verlijmen van porselein, keramiek, hout, glas, metaal, leer, papier,
karton, kurk, textiel, polystyreenschuim, en de meeste kunststoffen. Niet
geschikt voor foto’s, Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), PTFE en Nylon (PA).
Eigenschappen
· In handige Draai&Doseer flacon: voor punt- en vlakverlijming
· Glashelder
· Rimpelt papier niet
· Blijvend flexibel
· Uitwasbaar op 60°C
Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +5°C.
Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog,
stof-en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Door kunststof en metalen ondergronden
licht op te ruwen, wordt er een sterkere verbinding verkregen.
Verwerking
Gebruiksaanwijzing:
Afhankelijk van de aard van het materiaal de lijm dun aanbrengen op één of
beide te lijmen delen. De delen direct op elkaar aanbrengen stevig aandrukken.
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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, 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 echter graag voor u klaar met advies.

