1615261 - VELPON ALLESLIJM CARD 25 ML NL/FR

ALLESLIJM
KRISTALHELDERE LIJM VOOR ALLE TOEPASSINGEN
VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
Lijm op beide zijden dun aanbrengen en direct -of tenminste
binnen 1 minuut- stevig tegen elkaar drukken. Ca. 24 uur
laten drogen. Bij dunne, poreuze materialen (zoals papier) is
eenzijdige verlijming voldoende.
Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen.
Opgedroogde lijmresten en lijmvlekken in kleding kunnen
verwijderd worden met behulp van aceton.
Aandachtspunten: Bevat vluchtige, licht ontvlambare
oplosmiddelen. Passende voorzorgsmaatregelen moeten
daarom worden genomen tijdens opslag of bij het werken met
de lijm.

PRODUCTOMSCHRIJVING
UHU Alleslijm, de beproefde vloeibare kunstharslijm voor
snelle en kristalheldere hechtingen. Geschikt voor universele
toepassingen in huis, op kantoor, voor boetseren, op school,
voor knutselen etc. Lijmt snel en duurzaam diverse materialen.
Eenmaal aangebracht blijft de lijm tijdelijk verstelbaar en kreukt
het papier niet.
TOEPASSINGSGEBIED
Universeel - lijmt hout, materialen op houtbasis, kunststoffen
(ABS, hard en zacht PVC, Plexiglas®, polystyreen, Resopal®),
metaal, glas, porselein, keramiek, leer, rubber, vilt, kurk, stoffen,
karton, papier, vele kunststof en nog veel meer.
Niet geschikt voor piepschuim®, polyethyleen (PE) en
polypropyleen (PP).
EIGENSCHAPPEN
· Vloeistof
· Kristalhelder
· Snel drogen
· Tijdelijk verstelbaar
· Kreukt papier niet
VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden: Niet gebruiken bij temperaturen
onder +5 °C.
Eisen oppervlakken: De te verlijmen materialen moeten schoon,
droog en vrij van stof en vet zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Bij het verlijmen van kunststof of
metaal kunnen betere resultaten worden behaald als de te
verlijmen delen eerst iets worden opgeruwd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof:

Polyvinylacetaat

Kleur:

Crystal Clear

Consistentie:

Vloeibaar

Dichtheid ca.:

0,98 g/cm³

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

60-120 seconden

Vullend vermogen:

Goed

Eindsterkte:

7 N/mm²

Eindsterkte na:

24 uur

Vlampunt:

K1 (<21°C)

Minimale
toepassingstemperatuur:

10 °C

Maximale
70 °C
temperatuurbestendigheid:
Vochtbestendigheid:

Goed

Oplosmiddel:

Mengsel van esters en alkoholen

Viscositeit:

gemiddeld visceus

Viscositeit ca.:

4400 mPa·s

Waterbestendigheid:

Goed

Wateroplosbaar:

Nee

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a.
ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en
omgevingstemperatuur.
FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
The dried adhesive is inert, completely neutral and
physiologically indifferent.
VERPAKKINGSGROOTTES
tube: 7ml, 20ml, 35ml, 45ml, 60ml, 125ml
OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Op een droge, koele en vorstvrije plaats bewaren.

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.
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