6309065 - Bison Multilijm Strong & Safe Kaart 7 g NL/FR

Multilijm Strong & Safe

Supersterke, supersnelle en corrigeerbare multilijm.
Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden
+10°C.
Eisen oppervlakken: Zorg dat de te lijmen vlakken precies op elkaar passen en
droog, stof- en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Metalen licht opschuren.

Productomschrijving
Supersterke, supersnelle en corrigeerbare multilijm voor alle (kleine) reparaties
en hobby-klussen in & om het huis en op kantoor. Handig in gebruik: lijmt
de vingers niet direct aan elkaar, corrigeerbaar, eenvoudig doseerbaar en
transparant.
Toepassingsgebied
Lijmt extreem krachtig en snel vrijwel alle flexibele, harde, poreuze en nietporeuze materialen. Zoals aardewerk, porselein, kunststof, metaal, hout,
glas, leer, rubber, polystyreenschuim (piepschuim), papier en karton. Enkele
voorbeelden: een kapotte leren tas, een afgebroken deel van een huishoudelijk
apparaat, een loszittend stuk fineer, een gebroken beeldje of fotolijstje, een
siersteentje in een sieraad. Ook zeer geschikt voor het vervaardigen van
hobbywerken en bij het knutselen. Niet geschikt voor het repareren, lijmen van
kleding stukken van (kunst)leer. Niet geschikt op plaatsen met een permanent
hoge vochtigheidsgraad en/of een langdurig contact met water. Niet geschikt
voor PE, PP en PTFE.
Eigenschappen
• lijmt niet onmiddellijk de vingers aan elkaar
• corrigeerbaar
• geurloos en oplosmiddelvrij
• final strength up to 50 kg/cm²
• schok- en trilbestendig
• handvast in 20 seconden tot enkele minuten
• transparant
• flexibel
• gelvormig; druipt niet en loopt niet van verticale oppervlakken af

Verwerking
Gebruiksaanwijzing:
Direct uit de tube verwerkbaar m.b.v. de fijne doseerpunt. Bij eerste gebruik:
open de verpakking door de dop op de tube te draaien. De te verlijmen
oppervlakken moeten droog en stof- en vetvrij zijn. Breng een dun laagje lijm
eenzijdig aan. Druk de delen op elkaar. Lijmverbinding blijft ca. 20 seconden
nastelbaar. De te verlijmen oppervlakken moeten precies dezelfde vorm en
grootte hebben. Hoe dunner de lijmlaag, hoe groter de eindsterkte.
Vlekken/resten: Natte, verse vlekken verwijderen met een pluisvrije doek en
aceton. Opgedroogde vlekken zijn moeilijk te verwijderen. Aceton lost de lijm
(slechts zeer langzaam) op.
Tips: Hoe dunner de lijmlaag, hoe sneller en groter de eindsterkte.
Aandachtspunten: Bevat cyanoacrylaat. Keeft binnen enkele seconden
huid en oogleden aan elkaar. Als het product in aanraking komt met de ogen,
onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Bij contact
met de huid, kan de lijm worden opgelost door het weken in een warm sopje.
Breng vervolgens huidcrème aan. Buiten het bereik van kinderen houden.
Droogtijden*
Handvast tijd: ca. 20 seconden tot 3 minuten, afhankelijk van de aard van
de te lijmen materialen. Na enkele minuten is de hechting voldoende voor
praktisch gebruik.
Eindsterkte na: ca. 12 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Technische eigenschappen
Vochtbestendigheid: Goed
Temperatuurbestendigheid: Van -50°C tot +100°C
UV-bestendigheid: Goed
Chemicaliënbestendigheid: Goed
Technische specificaties
Basisgrondstof: nieuw ontwikkeld - receptuur bevat deels cyanoacrylaat
Kleur: Transparant
Viscositeit: ca. Tixotroop
Vastestofgehalte: ca. 100 %
Dichtheid: ca. 1.09 g/cm³
Eindsterkte: ca. 490 N/cm²
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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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Multilijm Strong & Safe

Supersterke, supersnelle en corrigeerbare multilijm.
Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt
houdbaar. Opslaan op een droge, koele, vorstvrije en donkere plaats. Maximale
houdbaarheid wordt bereikt door opslag onder +5°C (in de koelkast). 24
maanden houdbaar. Na opening ca. 6 maanden.
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