
Lijm Schuim pistool 750 ml
PU kleefschuim is een snelle, multimateriële schuimlijm die zowel binnen als buiten kan worden
gebruikt.
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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Kleefschuim dat in enkele minuten een sterke hechting geeft. Hecht
op ondergronden zoals beton, baksteen, cement, hout, pvc, metaal,
enz.

Technische details
huidvormingstijd: 1 tot 5 min.
Doordroging (u.): ca. 24.
Aanbrengtemperatuur (°C): +5 tot +35.
Gebruikstemperatuur (°C): 0 tot +30.
Opslagtemperatuur (°C): +5 tot +30.
Kleur: grijs.
Bewaring na opening: 1 week.

Levensduur
12 maanden

Toepassingen
Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
Lijmt de meeste bouwmaterialen.
Kan de traditionele montagelijm en mortel vervangen.

Gebruiksmethode
1. Schud de spuitbus minstens 20 keer krachtig.
2. Schroef de spuitbus op het BIZ 710 383 pistool.
3. Stel het debiet in met het draaiwiel aan de achterkant van het

pistool.
4. Gebruik op een schoon, stofvrij en ontvet oppervlak.
5. Breng de lijm aan op het oppervlak, met een dikte van 2-3 cm van de

rand van het element.
6. Wacht 1 tot 5 minuten voordat u de twee delen lijmt.
7. Mogelijkheid om de elementen te herpositioneren tijdens de 15

minuten die volgen op het lijmen.
8. Voor later  gebruik, wanneer de spuitbus niet volledig leeg is,

sluit u het draaiwiel volledig.
9. Bewaar de spuitbus op het pistool geschroefd. Schuimresten op het

pistool reinigen met reinigingsmiddel BIZ 710 582.
.
Voor een langdurige stop, maakt u de spuitbus leeg. Maak het
reinigingsmiddel BIZ 710 582 vast op het spuitpistool.

10. Laat de trekker los van zodra het product door het buisje naar
buiten loopt. Laat het reinigingsproduct 1 à 2 minuten reageren aan
de binnenkant van het pistool.

11. Ga door tot het reinigingsproduct geen schuimresten meer bevat.
12. Herhaal 2 of 3 keer.

Voordelen
Meerdere materialen.
Snelle hechting.
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Metalen spuitbus
Hoogte (cm) : 33
Lengte (cm) : 6,5
Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht (kg) : 0,72
Bruto gewicht (kg) : 0,87

Karton
Hoogte (cm) : 34,5
Lengte (cm) : 27,5
Diepte (cm) : 20,5

Netto gewicht (kg) : 8,64
Bruto gewicht (kg) : 10,7912.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 115,5
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 362,88
Bruto gewicht (kg) : 473504.00x

TECHNISCHE FICHE BIZ 710 585

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition March 2023


