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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Lijmspray permanent vloeistof

universeel toepasbaar, schoon, snel en eenvoudig in het
gebruik

WEICON lijmspray is veelzijdig toepasbaar en is geschikt voor
zowel de industrie, handwerk als voor privaat gebruik. Het kan
bijvoorbeeld in autogarages, in het huishouden of in de modelbouw
worden gebruikt.

WEICON lijmspray is als contact- en montagelijm te gebruiken,
en is geschikt voor het lijmen van textiel, papier, fotos, karton,
hout, leer en diverse kunststoffen; het drukt niet door.  Bij het
verlijmen van piepschuim/styropor moet, afhankelijk van het soort
piepschuim, eerst de geschiktheid getest worden op een klein
teststukje, daarbij moet, na aanbrengen, 60 minuten gekeken
worden naar veranderingen, het vormen van gaatjes etc.  De lijm
kan zowel met een kwast als met een spuitpistool verwerkt worden.

technische gegevens

Basis Synthetische kautschuk

Kleur beige

Ventilatietijd 5 - 10 min.

gehalte vaste deeltjes ca. 33,5 %

Viscositeit ca.* 34 Sek.

Temperatuursbestendigheid - 40 tot ca. 80 °C

*(Timertrechter naar DIN EN ISO 2431, 6mm tuit)

Opslag
12 maanden bij 20°C - 25°C in originele verpakking

Beschikbare verpakkingsgroottes:
15800001 Lijmspray permanent vloeistof 1,0 L


