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TIP-IT AUTORUITLIJM
Tip-It H.M. Autoruitlijm is een vochtuithardende één 
componentlijm op basis van polyurethanen. Tip-It H.M. 
Autoruitlijm bezit een zeer hoge modulus (stijfheid) en 
garandeert hierdoor de torsieweerstand van koestwerken 
die bij productie reeds met hoogmodulusproducten 
werden behandeld. Tip-It H.M. Autoruitlijm vertoont geen 
verouderingsverschijnselen en heeft een hoge treksterkte. 
Tip-It H.M. Autoruitlijm is gemakkelijk te verwerken en hoeft 
niet opgewarmd te worden.
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Inhoud: 310ml

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis Polyurethaan
Kleur Zwart
Soortelijk gewicht 1,3 g/cm3
Viscositeit Hoog
Shore hardheid 70 Shore A
Treksterkte 12Mpa
Treksterkte bij 100% rek 4,8 Mpa
Totale rek bij breuk 250%
Schuifsterkte bij 10% vervorming 3MPa
Schuifsterkte (23°C - 50% R.V.) 3u: 0,9 Mpa 24 u: 2,8 Mpa 168 u: 6,4 Mpa
Huidvorming (23°C - 50% R.V.) 16 min.
Ingebruikneming (23°C - 50% R.V.) Enkele airbag: 1 uur Dubbele airbags: 3 uur

Een vochtuithardende één componentenlijm op basis van polyurethanen
Bezit een zeer hoge modulus (stijfheid)
Hoge treksterkte
Hoeft niet opgewarmd te worden
Maakt snelle ingebruiknemingstijden mogelijk
Laat zich uitstekend goed opbouwen zonder hierbij in te zakken of weg te vloeien
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GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder het lijstwerk.

- Verwijder de ruit met de draadzaag.
 Korte methode: 5 à 6 cm “oude” PU-lijm laten zitten, ontvetten met Tip-It Autoruitcleaner en droogblazen. 
 Lange methode: de sponning die volledig vrij is van PU-resten inschilderen met Tip-It Autoruitprimer en 
 10 minuten laten drogen.

- De verlijmde delen reinigen met Tip-It Autoruitcleaner, welke met een doek in circelvormige bewegingen moet   
 worden aangebracht. Met schone doek nawrijven.

- De ruit altijd met Tip-It Autoruitprimer behandelen
 ook al is deze voorzien van een keramische (zwarte) laag. Tip-It Autoruitprimer goed schudden voor gebruik
 (1 minuut na het ratelen van de staalkogel). Tip-It Autoruit primer gelijkmatig aanbrengen met bijgevoegd    
 kwastje en 10 minuten laten drogen. 

- Patroon openen, bijgeleverde spuitmond opschroeven en in pistool plaatsen. Tip-It H.M. Autoruitlijm kan naarwens   
 op de ruit of in de sponning worden aangebracht. Breng Tip-It H.M. Autoruitlijm in een gelijkmatige dikte    
 aan. Ramen van wagen openen. Ruit plaatsen, aandrukken en eventueel corrigeren en opspannen.

- Lijstwerk terug monteren.

- De gegeven “ingebruiknemingstijden” gelden bij een omgevingstemperatuur van 23°C en een relatieve    
 vochtigheid van 50%. Bij andere klimatologische omstandigheden deze tijden verlengen.

EXTRA INFORMATIE
 
Tip-It H.M. Autoruitlijm maakt snelle ‘ingebruiknemingstijden” 
mogelijk: 1 uur voor wagensvoorzien van enkele airbag en 3 uur bij 
tweede airbag (indien aanwezig) als ook de duopassagier in de
auto plaats moet nemen. Rijden kan dan binnen een uur als deze 
passagier op de achterbank plaats neemt. Dit i.v.m. het uitklappen 
van de duo airbag tegen de voorruit. Tip-It H.M. Autoruitlijm laat 
zich uitstekend goed opbouwen, zonder hierbij in te zakken of weg 
te vloeien, een eigenschap die tot op heden enkel voor “warme” 
ééncomponentsystemen was weggelegd.  Tip-It H.M. Autoruitlijm 
kan zowel met een manueel als bij voorkeur met een pneumatisch 
kitpistool worden aangebracht. Tip-It H.M. Autoruitlijm dient steeds 
gebruikt te worden met de bijbehorende Tip-It Autoruitcleaner en 
primer.

HOUDBAARHEID
 
12 maanden in de ongeopende verpakking. 
Opslaan in een goed geventileerde ruimte bij 
kamertemperatuur.

VEILIGHEID
 
Schadelijk. Bevat isocyanaat: (o-(p-isocyanatobenzyl) 
fenylisocyanaat). Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
inademing. Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp 
niet inademen. In geval van ongeval of indien men zich 
onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien 
mogelijk het etiket tonen).

VERPAKKING
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