
Super Clear
TRANSPARANTE MONTAGELIJM

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij

- Gemakkelijk verwerkbaar

- Minimale krimp

- Nagenoeg reukloos

- Goede hechting op verschillende ondergronden

- Vrij van siliconen, isocyanaat en oplosmiddelen

- Niet geschikt voor glasverlijming onder invloed van

UV-straling

- Oplosmiddelvrij

- Gemakkelijk verwerkbaar

- Minimale krimp

- Nagenoeg reukloos

- Goede hechting op verschillende ondergronden

- Vrij van siliconen, isocyanaat en oplosmiddelen

- Niet geschikt voor glasverlijming onder invloed van

UV-straling

PRODUCT

Bostik Super Clear is een kristalheldere één-component

elastische lijmkit op basis van SMP (Silane-terminated

polymer).

TOEPASSINGEN

Bostik Super Clear is een multifunctioneel inzetbaar product

geschikt voor het verlijmen en afdichten van een grote

verscheidenheid aan materialen. Bostik Super Clear kan

gebruikt worden voor zowel binnen als buiten

toepassingen. Het product is niet geschikt voor

bewegingsvoegen en niet geschikt voor natuursteen. Bostik

Super Clear kan overschilderd worden met verf, zoals

gedefinieerd in DIN 52452, deel 4. Gezien de grote

verscheidenheid aan verven en verfmethodes raden we aan

dit vooraf zelf te testen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet droog, schoon, stof- en

vetvrij zijn. De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar

zichtbaar water vermijden.

Voorbehandeling: Op de meeste ondergronden verkrijgt

men zonder primer een goede hechting. Product niet

toepassen op bitumenachtige ondergronden, polyolefinen

(bv PE, PP), Teflon® en soortgelijke kunststoffen. In geval

van twijfel over kunststoffen of gecoate oppervlakken,

raden we u aan om contact op te nemen met Bostik. Bostik

Super Clear kan bijvoorbeeld op watergedragen verven

vanwege weekmakermigratie slechter hechten.

Aanbrengen: Bostik Super Clear wordt in lijmrillen of in

dotten aan één zijde van de te verlijmen delen aangebracht.

Na het aanbrengen onmiddellijk de delen tegen elkaar

drukken. Behoud hierbij minimaal een lijmdikte van 2 mm,

zodat de lijm na uitharding bewegingen op kan vangen.

In geval van afdichtingen: gebruik voor diepe voegen een

rugvullingsband. Bostik Super Clear zonder lucht in de voeg

spuiten. Vervolgens dient de kit direct te worden

gladgestreken. Hierbij wordt aanbevolen om Afwerkzeep te

gebruiken.
Reiniging: Verse lijmresten verwijderen met Bostik Liquid 1.

Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch verwijderd worden.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel bewaren in gesloten verpakking. Minstens 12 maanden

houdbaar in dichte verpakking. Aangebroken verpakking is

beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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Technische kenmerken

Basis Silyl Modified Polymer

(SMP)

Uithardingmethode neutraal uithardend

onder invloed van

luchtvochtigheid

Uithardingstijd ca. 24 uur (bij

kamertemperatuur)

Soortelijke massa ca. 1,05 g/ml

Doorharding ca. 2 mm / 24 uur (bij

+23°C en 50% RV)

Krimp < 3%

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C

Temperatuursbestendigheid - 40°C tot +80°C.

Afschuifsterkte ca. 2,8 MPa (na 4 weken

bij +23°C en 50%

RV)

Shore A ca. 45 (na 4 weken bij

+23°C en 50% RV)

Treksterkte ca. 2,2 MPa (bij 2 mm

lijmdikte)

Rek bij breuk ca. 250% (bij 2 mm

lijmdikte)

Kleur Transparant

Verpakking Patroon à 290ml

Artikelnummer 30606248

EAN artikelnummer 4008373125135

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 73 - 6244 244
 +32 9 - 255 17 17


