6311249 - Bison Max Repair Universal Blister 45 g NLFR

Max Repair Universal

Krachtige en veelzijdige lijm voor al uw huishoudelijke
lijmbanen, in en rond het huis.
Verwerking
Gebruiksaanwijzing:
Direct uit de tube verwerkbaar m.b.v. de fijne doseerpunt. Zorg dat de te lijmen
vlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de lijm eenzijdig aan. Druk
de delen tegen elkaar. Correcties zijn binnen 15 minuten aan te brengen. De
maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur.
Vlekken/resten: Verwijder lijmvlekken direct met Bison Ontvetter/Verdunner
voor Bison Kit®.
Tips: Vastzittende dop onder de hete kraan losdraaien en eventueel uitgeharde
lijm in de tubedop met een scherp mes verwijderen. Laat na gebruik een beetje
lijm boven de tube uitkomen voordat u de dop erop draait.
Droogtijden*
Handvast tijd: ca. 30 minuten
Droog-/Uithardingstijd: ca. 8-24 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de
omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid.
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Productomschrijving
Max Repair Universal is de meest krachtige en veelzijdige lijm voor al uw
lijmklussen in en om het huis. Een transparante en waterdichte lijm die voor een
sterke en langdurige verbinding zorgt, en schoon, veilig en gemakkelijk is in het
gebruik.
Toepassingsgebied
Max Repair Universal is een veelzijdige lijm voor alle lijmklussen in en om
het huis; voor het verlijmen van poreuze en niet-poreuze materialen zoals
hout, papier, textiel, leer, kurk, metaal, glas, plastic, keramische tegels, steen
en vele andere materialen. Max Repair Universal is gebaseerd op de Bison
Polymeer Technologie. Producten op basis van deze technologie garanderen een
universele, sterke, flexibele, duurzame, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing
voor dagelijks gebruik. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE.
Eigenschappen
· geschikt voor vrijwel alle materialen en oppervlakken
· krachtig en duurzaam
· transparant en UV-bestendig
· waterbestendig
· spleetvullend en overschilderbaar
· flexibel, bestand tegen trillingen en schokken
· temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C
· oplosmiddelvrij en zuurvrij

Technische eigenschappen
Vochtbestendigheid: Goed
Waterbestendigheid: Goed
Temperatuurbestendigheid: -40°C - +100°C
UV-bestendigheid: Goed
Chemicaliënbestendigheid: Goed
Overschilderbaarheid: Goed
Elasticiteit: Goed
Vullend vermogen: Goed
Technische specificaties
Basisgrondstof: SMP-polymeer
Lijmtechniek: enkelzijdige verlijming
Kleur: Transparant
Consistentie: vloeibaar
Viscositeit: ca. Dunvloeibaar
Vastestofgehalte: ca. 100 %
Dichtheid: ca. 1.1 g/cm³
Krimp: ca. 0 %
Opslagcondities
Minimaal 12 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt
houdbaar. Bewaar de goed afgesloten verpakking op een droge, koele en
vorstvrije plaats.

Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: De te lijmen materialen moeten schoon,
droog, stof- en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken: Metalen licht opschuren. Voor een
optimaal resultaat eerst ontvetten met Ontvetter/Verdunner voor Bison Kit®.
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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.

