
Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Hecht aan ondergronden zoals hout, spaanplaat, multiplex, hard PVC,
stenen, beton, aardewerk, enz.

Technische details
Bevat geen tolueen.
Breukweerstand: 25 kg/cm².
Geopende tijd: 10 min.
Toepassingstemperatuur: +10 °C tot +30 °C.
Bewaren: 12 maanden in de gesloten, originele verpakking tussen +10
°C en +30 °C. 

Richtlijnen
Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en teerhoudende materialen.
Niet geschikt voor ondergronden als polystyreenschuim en andere,
voor oplosmiddelen gevoelige materialen. Niet gebruiken voor
toepassingen die zich permanent onder water bevinden.

Levensduur
12 maanden.

Toepassingen
Voor het lijmen van aftakkingsdozen en kabeldoorvoeren.
Voor het lijmen van plavuizen en tegels van klein formaat.
Voor het lijmen van plinten, panelen, en sierlijsten.
Voor het lijmen van glas, acryl. 

Gebruiksmethode
Lijm te gebruiken voor enkelvoudig of dubbel verlijmen.

Werkwijze bij enkelvoudig verlijmen:
1. De lijm in snoeren of punten aanbrengen om de 20 cm en

vervolgens druk uitoefenen.
Werkwijze bij dubbel verlijmen:
1. De lijm in snoeren of punten aanbrengen om de 20 cm .
2. De voorwerpen van elkaar scheiden en de lijm 5 tot 10 minuten

laten verdampen, alvorens ze weer te assembleren door hier druk
op uit te oefenen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Netto volume (ml) : 300

Voordelen
Druipt niet.
Doorzichtige neopreen lijm.
Doorzichtig op een kleine dikte.
Voor verlijmen binnen of buiten.

Doorschijnende neopreenlijm 300 ml

Cartridge
Hoogte (cm) : 24.5
Lengte (cm) : 16.5
Diepte (cm) : 22.5

Netto gewicht (kg) : 0.3
Bruto gewicht (kg) : 0.35

Karton
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 17
Diepte (cm) : 23

Netto gewicht (kg) : 3.6
Bruto gewicht (kg) : 4.212.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 98
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 375
Bruto gewicht (kg) : 4371440.00x
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