: : METHACRYLAAT LIJM 2-K SAF30-15/SAF30-45
Beschrijving:
Is een 2 componenten methacrylaat lijm voor het verlijmen van verschillende materialen Is na
uitharding goed schuurbaar. Verkrijgbaar in handige kokers voor pistoolverwerking van 50 ml of 490
ml. Bestaat in een versie van 15 minuten of 45 minuten potlife.

Toepassing :
Handige kokers met automatische menging voor het afwerken van plastic onderdelen. Heeft een
goede hechting op polyester, metaal, keramiek, aluminium, ABS, PMMA en glas. Heeft 25-30% rek bij
breuk. UV bestendig bij temperaturen van -40 tot 150°C. Bestand tegen de meeste verdunde logen en
zuren.

Gegevens bij levering:
Kleur :
Densiteit :
Houdbaarheid :
Consistentie :

bruin -transparant
1.05 kg/l ( hars) en 1,10 kg/l ( harder)
6 maanden in gesloten verpakking
pasta

Technische gegevens:
Verbruik :
Shore :

afhankelijk van toepassing
D 70-80

Verwerking:
Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Schuur de ondergrond grondig of met een
grof schuurpapier. Kleef de zijkanten af met een tape ter bescherming. Breng de voegmassa aan en
strijk vervolgens glad met een spatel. Potlife: 15 of 45 minuten bij 23°C. Verwerkingstemp.: 15-30°C.
Temperatuurbestendig van –40 tot +150°C. Bij het aanbrengen van meerdere lagen moet de vorige
laag volledig uitgehard zijn en aangeschuurd.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep
Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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