
Simsontix
NEOPREEN CONTACTLIJM

VOORDELEN

- Universeel toepasbaar

- Gemakkelijk smeerbaar

- Hoge kleefkracht

- Universeel toepasbaar

- Gemakkelijk smeerbaar

- Hoge kleefkracht

PRODUCT 

Simsontix is een pasteuze, hoogwaardige contactlijm op

basis van neopreen rubber. Aromaatvrij.

TOEPASSINGEN 

Het tweezijdig verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen

(formica, board, fineer, (schuim)rubber, leer, kurk, etc.)

onderling en op vlakke ondergronden van hout, houten

plaatmaterialen, beton en metaal.

EIGENSCHAPPEN 

- Universeel.

- Directe verlijming.

- Makkelijk smeerbaar.

- Heel sterk.

VERWERKING 

Ondergrond: De te verlijmen materialen moeten schoon,

droog, stof- en vetvrij zijn, de ondergrond dient vlak te zijn.

Voorbehandeling: Bij poreuze materialen een laag

contactlijm als voorstrijk aanbrengen.

Aanbrengen: Beide oppervlakken insmeren met Simsontix

en 10-25 minuten laten drogen.

Open tijd: Voeg beide delen binnen 10-25 minuten samen.

Droogtijd/klemtijd/afbindtijd: De delen direct op de juiste

positie samenvoegen (corrigeren is niet meer mogelijk) en

goed aandrukken en vastkloppen. Uitsluitend verwerken bij

kamertemperatuur. Verbruik: ca. 300 g/m2 .

Reinigen: Reinigen van verse lijm: Bostik Cleaner 14,

opgedroogde lijm: enkel mechanisch.

 

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren in gesloten verpakking.

Houdbaarheid 12 maanden, aangebroken verpakking is

beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Basis neopreen (polychloroprene)

rubber met oplosmiddelen

Aantal componenten 1

Soortelijke massa ca. 0,9 g/ml

Viscositeit 3100-3700 mPa.s

Droge stof gehalte ca. 29%

Afschuifkracht alu/alu ca. 0,16 N/mm2 (na 24 uur)

ca. 0,40 N/mm2 (na 10 dagen)

Afpelkracht katoen/

katoen

ca. 75 N/mm2 (na 24 uur)

ca. 80 N/mm2 (na 10 dagen)

Verwerkingstemperatuur kamertemperatuur

Temperatuursbestendigheid 60°C tot 70°C, afhankelijk van

materialen en belasting

lijmverbinding

Vochtbestendigheid niet vochtbestendig

Vorststabiliteit niet vorstgevoelig

Kleur beige

Verpakt per 12 (bus) 1 (emmer)

Artikelnummer EAN code Verpakking
30023461 8713572202018 blik 750 ml
30813937 8713572034299 blik 5 l

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


