
Bostik Vloeibare contactlijm
SUPERKRACHTIGE NEOPREENLIJM

VOORDELEN

- onmiddellijke hechting zonder klemmen

- hoge treksterkte

- bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

- onmiddellijke hechting zonder klemmen

- hoge treksterkte

- bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

PRODUCT

Superkrachtige neopreenlijm

TOEPASSINGEN

- Hout, laminaat, spaanplaat (fineer op hout en werkbladen,

randen van tafels …)

- Rubber (trapneuzen, vloertegels, zadels …)

- Leder en kunstleder (schoenen, kledij, bagage …)

- Kurk (muurbekleding, tegels …)

- Hard kunststof (kabelkokers en plinten, vloerbekleding …)

- Metaal (bekleden van deuren, …)

Niet geschikt voor polystyreen, polyethyleen, soepele PVC

en polypropyleen.

ONDERGROND EN VERWERKING

De te verlijmen oppervlakken moeten proper, droog, ontvet

en ontstoft zijn. Gladde oppervlakken opruwen met

schuurpapier.

De lijm aanbrengen in een dunne en regelmatige laag op de

beide oppervlakken. De lijm 10 minuten laten drogen. Zodra

de lijm niet meer aan de vingers kleeft, de oppervlakken

precies op elkaar leggen en samenvoegen terwijl men hard

drukt.

De hechting is onmiddellijk en definitief zonder klemmen.
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MILIEU

Bostik Vloeibare Contactlijm bevat oplosmiddelen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bostik Vloeibare contactlijm dient men droog en vorstvrij op

te slaan in ongeopende originele verpakking. Bostik

Vloeibare contactlijm is in ongeopende originele verpakking

en onder de juiste opslagcondities minimaal 18 maanden

houdbaar

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Kleur Verpakking Artikelcde
beige pot 12 x 750 ml 30021247
beige blik 5 l 30021245

Technische kenmerken

Basis Neopreenlijm

Verbruik 150 à 250 ml/m² éénzijdig

Minimale

verwerkingstemperatuur

+15°C

Wachttijd 10 min (+20°C / RV 55%)

Maximale weerstand na 24 u

Reiniging Gereedschap en niet

uitgeharde lijm reinigen met

aceton

GISCODE S1

De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid
en de porositeit van de ondergrond.

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  NL + 31 (0)73 6244244
 BE + 32 (0) 92551717


