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Omschrijving SABA Wellfix is een snelle lijm op epoxy basis (2-componentig). 

 

 
Toepassingsgebieden SABA Wellfix is geschikt voor het rondom vastzetten van PVC en ABS doucheputjes (tot 15 

cm) en het snel verlijmen van kleinere onderdelen. 
 

 
Voordelen • snel uithardend: douche gebruiksklaar binnen 2 uur 

• gebruiksvriendelijke verpakking 
• standvast na het mengen van component A en B 
• slag- en stootvast 
• bevat geen siliconen of isocyanaten 

 

 
Technische gegevens Eigenschappen*  

Basis component A & B epoxy & fenol 

Verwerkingstijd (23 °C, 50% RV) ≈ 8 minuten 

Verwerkingstemperatuur (min./max.) +10 °C / +35 °C 

Hardheid in Shore D  ≈ 65 

Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504) ≈ 13 N/mm2 

Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504) ≈ 80% 

Temperatuurbestendigheid (min./max.) -5 °C / +100 °C 

Kleuren (standaard) grijs 

Verpakking duokoker 50 ml (verpakking bevat 24 stuks) 

Houdbaarheid 18 maanden in ongeopende originele 

verpakking, indien beschermd tegen vocht en 

direct zonlicht 

Opslagtemperatuur (min./max.) +10 °C / +25 °C 

* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld. 

 

 
Apparatuur • SABA Mixer gun 2C voor 50 ml 

• spatel 
 

 
Verwerking Voorbereiding: Hechtvlakken moeten vormvast, droog, homogeen en vrij zijn van vet, 

olie, stof en losse delen. De voegen dienen minimaal 5 mm breed en 10 mm diep zijn. 
Hechtoppervlak voorbehandeling: Ontvet de hechtoppervlakken met Sabaclean 22 en 
laat goed uitdampen. Breng buiten de hechtvlakken tape aan om onnodig schoonmaakwerk 
te voorkomen. 
Aanbrengen: Verwijder de afsluitdop van de duokoker, plaats de koker in de mixer gun en 
spuit materiaal uit, totdat beide componenten egaal uitstromen. Plaats hierna de mixer 
nozzle en spuit het eerste gedeelte uit om een goede menging zeker te stellen. Vervolgens 
de voegmassa vloeiend en aaneengesloten zonder luchtinsluiting in de voeg spuiten. Begin 
altijd op de bodem van de voeg en vul de voeg van onder naar boven toe. 
Afwerking: Werk de massa af met in zeepwater gedrenkt gereedschap, gebruik uitsluitend 
neutrale en zuurvrije zeep, bijvoorbeeld Sabafinish. Verwijder het tape direct na het 
afwerken. 
Uithardingsmechanisme: De snelheid van uitharding is afhankelijk van temperatuur. Bij 
hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen verloopt de 
uitharding trager. De verwerkingstijden worden bij +30 °C de helft korter en bij +10 °C 

ongeveer verdubbeld. 
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 Reiniging: Niet uitgehard materiaal kan van gereedschappen en apparatuur worden 

verwijderd met Sabaclean 22. Uitgehard materiaal dient mechanisch verwijderd te worden. 
 

 
Veiligheidsaanbeveling SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met 

onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het 
desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 

 

 
Contact Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact 

op met uw lokale SABA-kantoor. 
 

  

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor 

 

T: +31 (0)315 65 89 99 

E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com 

SABA Polska Sp. z o.o. 
 

T: +48 (0)61 66 45 125 
E: sabapolska@saba-adhesives.com 

SABA Vertrieb und Anwendung von 

Chemiewerkstoffen GmbH 

T: +49 (0)2871 29 24 00 

E: sababocholt@saba-adhesives.com 
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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. Onze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 
09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene 
voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele 
geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut 
bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV. 
Versienummer 2020/11/02, hiermee vervallen alle eerdere versies 


