65877 - BISON KNUTSELLIJM FLEX & CLEAN KAART 20 G NL/FR

KNUTSELLIJM
OPLOSMIDDELVRIJ EN GESCHIKT VOOR VELE HOBBY EN KNUTSEL
TOEPASSINGEN
VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
De lijm dun aanbrengen op één van de te lijmen delen.
De delen direct op elkaar aanbrengen stevig aandrukken.
Overtollige lijm met een natte doek verwijderen. 24 uur laten
drogen.
Vlekken/resten: Natte vlekken lossen op in koud water.
Opgedroogde lijmvlekken zijn uitwasbaar bij 40°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING
BISON Knutsellijm is een oplosmiddelvrije, sneldrogende
witte lijm in een unieke opstaande tube - altijd gebruiksklaar,
tot de laatste druppel. Transparant wanneer droog voor
veelzijdige knutseltoepassingen. Het plakt alle gebruikelijke
knutselmaterialen snel en permanent.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basisgrondstof:

Ethylene vinylacetate copolymer

Kleur:

Wit

Kleur na uitharden/
drogen:

Transparant

Droog-/Uithardingstijd
ca.*:

20 seconden

Eindsterkte na:

1h

pH-waarde ca.:

4.5

Afspoelbaar met water:

Ja

Vastestofgehalte ca.:

55 %

Oplosmiddelvrij:

Ja

Transparant:

Ja, na drogen

Viscositeit:

Vloeibaar

Viscositeit ca.:

8000 mPa·s

Wasbaar:

Nee

Waterbestendigheid:

Goed

Wateroplosbaar:

Nee

TOEPASSINGSGEBIED
Dankzij de unieke FLEX + CLEAN verpakking brengt u de lijm
nu nog makkelijker en schoner aan. De speciale tube druipt
en scheurt niet. De lijm wordt wit aangebracht en droogt
transparant op. Geschikt voor het verlijmen van papier, karton,
leer, stof, vilt, kurk, Styrofoam ® onderling en in combinatie met
de vele kunststoffen.
Not suitable for PE, PP.

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

EIGENSCHAPPEN
· Schoon & veilig in gebruik
· Oplosmiddelvrij
· Droogt snel
· Uitwasbaar met zeep
· Droogt transparant op

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Bewaar de verpakking op een droge, koele en donkere plaats.
24 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

VERPAKKINGSGROOTTES
Available in a 20g and 90g tubes.

VOORBEREIDING
Eisen oppervlakken: Zorg dat de te verlijmen vlakken droog, stofen vetvrij zijn.

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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