
6305953 - BISON ALLESLIJM BLISTER 25 ML NL/FR

ALLESLIJM
UNIVERSELE LIJM VOOR 1001 LIJMKLUSJES BIJ HET KNUTSELEN OF IN HET
HUISHOUDEN

PRODUCTOMSCHRIJVING
Kleurloze, waterdichte hobbylijm.

TOEPASSINGSGEBIED
Lijmt papier, karton, textiel, diverse kunststoffen, piepschuim
(Tempex), leer en kleine stukjes hout, glas, keramiek, porselein
en metaal.
Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP)

EIGENSCHAPPEN
· Kleurloos 
· Waterbestendig 
· Universeel 
· Temperatuurbestendig -10°C tot +80°C

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Niet verwerken bij temperaturen
beneden +5°C.
Eisen oppervlakken:    De te lijmen materialen moeten goed schoon,
droog, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Breng lijm aan op beide te verlijmen oppervlakken en laat
kort drogen. Dan, wanneer de lijm nog vochtig is, drukt u de
materialen stevig op elkaar en laat ca. 24 uur drogen. Voor
dunne, poreuze materialen (zoals papier) de lijm aan één
zijde aanbrengen. Druk de delen onmiddellijk op elkaar na het
aanbrengen van de lijn.
Vlekken/resten:  Natte lijmresten direct verwijderen met aceton.
Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyvinylacetaat

Chemicaliën-
bestendigheid:

Water, olie, vet, verdunde zuren
en alkaliën

Kleur: Transparant

Kleur na uitharden/
drogen:

Transparant

Consistentie: Vloeibaar

Dichtheid ca.: 0,99 g/cm³

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

60-120 seconden

Vullend vermogen: Goed

Eindsterkte na: 24 uur

Vlampunt: K1 (<21°C)

Minimale
toepassingstemperatuur:

10 °C

Minimale
temperatuurbestendigheid:

-10 °C

Maximale
temperatuurbestendigheid:

80 °C

Vochtbestendigheid: Goed

Oplosmiddel: Mengsel van esters en alkoholen

Viscositeit: gemiddeld visceus

Waterbestendigheid: Goed

Wateroplosbaar: Nee

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a.
ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en
omgevingstemperatuur.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

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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