
Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Hecht aan ondergronden zoals hout, steen, beton, gips en
isolatiematerialen, zoals polystyreen en polyurethaan, enz.

Technische details
Breukweerstand:

60 kg/cm² (48 u/23 ?).
Geopende tijd: 10 min.
Weerstand tegen extreem hoge en lage temperaturen: -15 tot +75 °C.
Toepassingstemperatuur: +15 tot +40 °C.
Bewaren: 12 maanden in de gesloten originele verpakking tussen +5 °C
en +25 °C.

Richtlijnen
Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en teerhoudende materialen.
Niet gebruiken voor toepassingen die zich permanent onder water
bevinden.

Levensduur
12 maanden.

Toepassingen
Voor het lijmen van sierlijsten, rozetten, kroonlijsten, plinten, latten
en lambrisering.
Voor het lijmen van bekleding van kozijnpanelen en deuren,
verlichtingsarmaturen, hoeklijsten, zuilen en consoles.
Voor het lijmen van natuursteen en aardewerk.
Voor het lijmen van plavuizen en tegels van klein formaat.
Voor het lijmen en afwerken van gipsblokken.

Gebruiksmethode
1. Lijm voor enkel verlijmen.
2. De lijm aanbrengen in strepen of punten om de 20 cm.
3. De te verlijmen voorwerpen stevig tegen elkaar drukken.
4. Minstens een van de te verlijmen voorwerpen moet licht poreus

zijn.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Kleur : Wit
Netto volume (ml) : 300

Voordelen
Zonder oplosmiddel.
Lekt niet.

Witte acryllijm zonder oplosmiddel 300 ml

Cartridge
Hoogte (cm) : 23
Lengte (cm) : 5
Diepte (cm) : 5

Netto gewicht (kg) : 0,49
Bruto gewicht (kg) : 0,49

Karton
Hoogte (cm) : 23,5
Lengte (cm) : 20
Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 5,88
12.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

1248.00x
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