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Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen 

gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of 

gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo 

BV. 
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Omschrijving 

SABA Wellfix is een zeer snelle  2-componentige lijm op basis van polyurethaan voor het vastzetten van PVC doucheputjes tot 15 

cm.  

 

Toepassingsgebieden 

SABA Wellfix is geschikt voor het  rondom vastzetten van PVC doucheputjes (tot 15 cm) en het snel verlijmen van kleinere 
onderdelen. 

 

Voordelen 

 snel uithardend: douche gebruiksklaar binnen 2 uur 

 gebruiksvriendelijke verpakking (passende gun verkrijgbaar) 

 thixotroop na het mengen van component A en B 

 slag- en stootvast  

 

Verwerking 

Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen 

en voorbehandelingstabellen op www.saba.nl 

 

Technische gegevens 

 

Bestelinformatie 

 
Veiligheidsaanbeveling 

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 Component  A  Component B  

Basis polyolen isocyanaten 

Vaste-stofgehalte ca. 100% ca. 100% 

Vlampunt  boven 60 °C boven 60 °C 

Verwerkingstijd ca. 1-2 minuten  

Tijdsduur van polymerisatie (23 °C, 50% RLV) ca. 24 uur  

Volumeverandering (EN ISO 10563) < 1%  

Trek bij breuk (ISO 37/DIN 53504) ca. 30 N/mm2  

Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504) ca. 50%  

Verwerkingstemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C  

Opslagtemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C  

Temperatuurbestandheid minimaal + 5 °C tot maximaal + 120 °C  

Verpakking duokoker mixer gun 2-c (50 ml) 

Inhoud 50 ml (verpakking 24 stuks) 1 stuk 

Kleur grijs  n.v.t. 

Artikelnr.  500260 500095 

Houdbaarheid 18 maanden (in ongeopende verpakking)  n.v.t. 
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