66186 - VELPON ALLESLIJM OPLOSMIDDELVRIJ DRAAI & DOSEER FLACON 90 ML NLFR

ALLESLIJM DRAAI & DOSEER
OPLOSMIDDELVRIJ
OPLOSMIDDELVRIJE HOBBYLIJM IN EEN UNIEKE FLES VOOR HET VERLIJMEN
VOORBEREIDING
VAN PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN
Verwerkingsomstandigheden: Do not use at temperatures below
+5°C.
Eisen oppervlakken: Zorg dat de te verlijmen vlakken droog, stofen vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Bij het verlijmen van kunststof of
metaal kunnen betere resultaten worden behaald als de te
verlijmen delen eerst iets worden opgeruwd.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Oplosmiddelvrije universele lijm in een zachte en handige
plastic fles. De unieke draai-applicator met 3 standen zorgt
voor een precieze verlijming van punten, lijnen en vlakken.
De lijmformule is gemaakt van 70% natuurlijke materialen en
dermatologisch getest. Ideaal voor een breed scala van hobby
toepassingen in huis, op school en kleuterschool, op kantoor,
voor hobby en modellering, enzovoort Wast af met zeep, is
100% recyclebaar en navulbaar.
TOEPASSINGSGEBIED
VELPON Alleslijm oplosmiddelvrij is de moderne, vloeibare
universele lijm met een hoge aanvangshechting. Ideaal voor
gebruik op de kleuterschool, op school, thuis en op kantoor.
Uitwasbaar bij 40°C. De geurloze formule is sneldrogend en
kristalhelder. Geschikt voor de verlijming van karton, papier,
vilt, leer, kurk, textiel, hout onderling en op metaal, porselein,
glas, Styrofoam ® en vele kunststoffen.
Niet geschikt voor voor verlijming van foto's, PE en PP.
EIGENSCHAPPEN
· Unieke draai-applicator voor het verlijmen van punten, lijnen
en vlakken
· formule is 70% natuurlijk
· oplosmiddelvrij
· zachte en handige kunststoffles
· dermatologisch getest
· wast af met zeep
· navulbaar

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
De te verlijmen oppervlakken grondig reinigen (droog en
vrij van stof en vet). 1-zijdig lijmen: de lijm aan eenzijdig
aanbrengen op de montage, drukken – en klaar! 2-zijdig
lijmen (contactlijmen): breng lijm dun en gelijkmatig aan op
beide delen van de montage – poreuze materialen eventueel
meerdere malen. Laten drogen. Zodra de lijmlagen transparant
zijn (afhankelijk van het materiaal, na 15 tot 40 minuten), de
delen kort en stevig op elkaar drukken.
Vlekken/resten: Lijmresten die nog niet droog zijn, kunnen
worden verwijderd met veel water. Na drogen is het
hechtmiddel niet meer oplosbaar in water en kan daarom alleen
verwijderd met aceton of nitroverdunner.
Tips: Verwarmen (bijv. haardroger) vermindert de
uithardingstijd.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof:

Polyacrylaat

Kleur:

Clear

Consistentie:

Vloeibaar

Dichtheid ca.:

1,05 g/cm³

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

< 1 minuut

Eindsterkte na:

24 uur

Minimale
toepassingstemperatuur:

10 °C

pH-waarde ca.:

8,4

Afspoelbaar met water:

Ja

Oplosmiddelvrij:

Ja

Transparant:

Ja

Viscositeit:

gemiddeld visceus

Wasbaar:

Ja

Wateroplosbaar:

Ja

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a.
ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en
omgevingstemperatuur.
VERPAKKINGSGROOTTES
35g, 90g

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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OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Bewaar de verpakking op een droge, koele en donkere plaats.
24 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
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