Super Quickfix
CYANOACRYLAATLIJM

VOORDELEN
- Zeer snelle lijm
- Sterke lijm
- Breed toepasbaar
PRODUCT
Super Quickfix is een lijm op basis van cyano-acrylaat voor
snelle verlijmingen op diverse materialen.
HECHTING
Super Quickfix heeft een uitstekende hechting op diverse
ondergronden zoals synthetische materialen, rubber, EPDM
en hard PVC. Voorts goede hechting op metalen en leder.
Geen of slechte hechting op hout en keramische
materialen.
VERWERKING
Breng de lijm éénzijdig aan in een dunne laag (hoe dunner de
lijmfilm, hoe sterker de verbinding) en voeg de lijmdelen
onmiddellijk samen. Houd de verbinding onder druk totdat
voldoende initiële hechting is bereikt.
Voor metalen 30-60 seconden
Voor rubber 2-10 seconden
Voor synthetische materialen 5-30 seconden
OPSLAG EN STABILITEIT
12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en bij
temperaturen beneden +10°C. Bewaren in de koelkast is aan
te bevelen.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Consistentie

dun vloeibaar

Viscositeit

20-40 Pa.s (Brookfield 20°C)

Type

ethyl ester

Soortelijk gewicht

1,05 gr/ml (bij 20°C)

Vlampunt

+87°C

Initiële sterkte wordt
bereikt
Op aluminium

30-60 seconden

Op rubber

2-10 seconden

Op hard PVC

5-30 seconden

Temperatuurbestendigheid ca. +80°C
Verwekingspunt

+160°C tot +170°C

Verdunnen

niet mogelijk

Artikelnummer

30162231

EAN code

8713572020599

Kleur

transparant

Verpakking

20 ml flacon

Verpakt per

20
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

NL-2016/03/11

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

