1341002 - Bison Textiellijm Blister 50 ml NL/FR

Textiellijm

Wasmachinebestendige lijm voor textiel
Verwerking
Gebruiksaanwijzing:
Beide delen gelijkmatig en vooral niet te dik instrijken. Even laten drogen
en daarna de delen op elkaar brengen door goed aan te kloppen. Het persen
of belasten van de gelijmde materialen is overbodig. Bepaalde stoffen die
in sommige verf- en textielverfsoorten voorkomen kunnen een versnelde
veroudering van de lijm tot gevolg hebben, waardoor de lijm kleverig wordt.
De verlijmde materialen zo min mogelijk aan zonlicht blootstellen. Voorkom
doorslaan van de lijm in voornamelijk dunne materialen, door de lijm dun en
gelijkmatig op te brengen.
Vlekken/resten: Lijmvlekken zijn moeilijk te verwijderen. Natte lijmvlekken
direct en alleen met water schoonmaken. Droge lijmvlekken oplossen in Bison
Ontvetter en vervolgens schoonmaken.
Droogtijden*
Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de
omstandigheden, zoals temperatuur en vochtigheid.
Eindsterkte na: ca. 24 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product,
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Productomschrijving
Lijm voor textiel.
Toepassingsgebied
Lijmt textiel, jute, vilt en kokos. Geschikt voor o.a. het omzomen van corduroy-,
denim- en spijkerbroeken, het herstellen van gaten en scheuren in kleding
en bekleding (zoals jacks, broeken, tenten, strandstoelen en windschermen),
het aanbrengen van applicaties van vilt, het omboorden van lopers, matten,
tapijten en het plakken van textiel op hout, meubelplaat, spaanplaat, harden zachtboard. Niet geschikt voor licht gekleurd PVC met textielrug (b.v. wit
kunstleer, Vistram®, Suwide®).
Eigenschappen
· Bestand tegen wassen, stomen en strijken
· Goede directe hechtkracht
· Elastische lijmverbinding
· Oplosmiddelvrij

Technische eigenschappen
Waterbestendigheid: Zeer goed
Temperatuurbestendigheid: +90°C
Chemicaliënbestendigheid: Detergensresistent
Technische specificaties
Basisgrondstof: Natuurlijke rubber latex
Lijmtechniek: enkelzijdige verlijming
Consistentie: crème-achtig
Viscositeit: ca. Vloeibaar
Oplosmiddel: water
Vastestofgehalte: ca. 60 %
pH-waarde: ca. 10
Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt
houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden
+10°C.
Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten schoon en droog zijn.
Gereedschap: Speciale, gratis bijgeleverde spatel of kwastje.
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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.

