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ALLESLIJM DRAAI & DOSEER
GLASHELDERE HUISHOUDLIJM IN HANDIGE FLACON VOOR HET VERLIJMEN
VAN PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN

PRODUCTOMSCHRIJVING
BISON twist & lijm, de beproefde vloeibare All Purpose
 Adhesive in een zachte en handige plastic fles met de unieke
 3-positie twist-applicator voor het lijmen van stippen, lijnen en
 oppervlakken. Ideaal voor een breed scala aan toepassingen
 thuis, op school, op kantoor, voor knutselen en modelleren,
 enz. De kristalheldere formule droogt snel en wast uit op 60
 °C. Navulbaar. Maakt eenvoudig en nauwkeurig lijmen op
 maat mogelijk.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor het verlijmen van porselein, keramiek, hout, glas, metaal,
leer, papier, karton, kurk, textiel, polystyreenschuim, en de
meeste kunststoffen.
Niet geschikt voor foto's, Polyethyleen (PE) en Polypropyleen
(PP).

EIGENSCHAPPEN
· Unieke draai-applicator voor het verlijmen van punten, lijnen
 en vlakken
· Zachte en handige kunststoffles
· Dermatologisch getest
· Afwasbaar met zeep
· Navulbaar

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Niet verwerken beneden +5°C.
Eisen oppervlakken:    De te lijmen materialen moeten goed schoon,
droog, stof-en vetvrij zijn.
Voorbehandeling oppervlakken:  Door kunststof en metalen
ondergronden licht op te ruwen, wordt er een sterkere
verbinding verkregen.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
De te verlijmen oppervlakken grondig reinigen (droog, stof-
en vetvrij). Gebruik het zwarte precisiemondstuk om stippen
lijm aan te brengen of om een dunne lijn te trekken; draai in
de richting van de pijlen en het mondstuk wordt een ovale
applicator voor smalle en brede collages. Breng de lijm dun aan
op één kant van het geheel, druk de onderdelen tegen elkaar -
klaar! Wasbaar op 60 °C met gewoon wasmiddel.
Vlekken/resten:  De lijm is oplosbaar in alkalische
schoonmaakmiddelen (b.v Biotex). Vlekken in kleding
kunnen worden verwijderd door eerst met ruime hoeveelheid
schoonmaakmiddel te reinigen en vervolgens het kledingstuk
in een voorwas programma bij 90°C of 60°C. Kleine vlekken
kunnen worden verwijderd met aceton.
Aandachtspunten:  Bevat vluchtige, licht ontvlambare
oplosmiddelen. Passende voorzorgsmaatregelen moeten
daarom worden genomen tijdens opslag of bij het werken met
de lijm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyvinyl acetate copolymer

Kleur: Crystal Clear

Consistentie: Vloeibaar

Dichtheid ca.: 0,92 g/cm³

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

2-5 minuten

Eindsterkte: 5 N/mm²

Eindsterkte na: 24 uur

Vlampunt: K1 (<21°C)

Minimale
toepassingstemperatuur:

10 °C

Maximale
temperatuurbestendigheid:

70 °C

Vochtbestendigheid: Beperkt

Afspoelbaar met water: Ja

Oplosmiddel: Mengsel van esters en alkoholen

Viscositeit: laag viscseus (dun vloeibaar)

Viscositeit ca.: 1500 mPa·s

Wasbaar: Ja

Waterbestendigheid: Niet

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

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
The dried adhesive is inert, completely neutral and
physiologically indifferent.

VERPAKKINGSGROOTTES
35g, 90g

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