
CONSTRUCTIELIJM KLEEFT + DICHT Elastische PU-lijmkit voor een 
groot aantal toepassingen

Universeel toepasbaar
Uitstekende kleefkracht op vele  
verschillende soorten materialen en 
ondergronden.

Goedgekeurd voor gebruik  
met voedingsmiddelen  
(ISEGA-certificaat)
• In uitgeharde staat niet schadelijk 

voor de gezondheid
• Geschikt voor lijmen en afdichting in 

voedselverwerkingsfabrieken

In hoge mate elastisch
• Verbinden van gelijke en verschillende 

stoffen mogelijk
• Compenseert uitzettingsverschil tussen 

verschillende materialen.
• Absorbeert trillingen en geluiden

Lange huidvormingstijd
• Hechting of afdichting van complexe 

componenten mogelijk
• Ook ideaal voor grote oppervlakken
• Montagedelen verplaatsbaar

Kan worden geschuurd/over-
schilderbaar
Kan na huidvorming mechanisch worden 
bewerkt en overgeschilderd zonder  
activering van oppervlak (verdraag-
zaamheid met lak vooraf testen).

Niet corrosief
Metaal wordt niet aangetast

Geurloos

Siliconenvrij

Bewijs van prestaties
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar 
levensmiddelen worden verwerkt of 
bewaard, bijvoorbeeld voor het  
verlijmen van wand- en vloerdelen  
in voedselverwerkende bedrijven.
Vrijstellingscertificaat nr.: 41958 U 16

Chemische basis Polyurethaan, één component
Min./max. huidvormingstijd 45-60 min

Volledige uithardingssnelheid/voorwaarden 3 mm/d / 23°C en 50% relatieve vochtigheid, 
vochtigheid geharde

Min./max. verwerkingstemperatuur 5 tot 35°C
Min./max. temperatuurbestendigheid -40 tot 90°C
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid 120°C
Houdbaarheid vanaf productie 12 maanden

Inhoud Container Kleur Art.nr. VE 
300 ml Cartridge Wit 0890 100 1 1/12
300 ml Cartridge Grijs 0890 100 2 1/12
300 ml Cartridge Zwart 0890 100 3 1/12
300 ml Cartridge Donkerbruin 0890 100 4 1/12
300 ml Cartridge Lichtbruin 0890 100 5 1/12
300 ml Cartridge Zandbeige 0890 100 6 1/12
600 ml Zak Wit 0890 100 181 20
600 ml Zak Grijs 0890 100 182 20
70 ml Buis Wit 0890 100 11 1/24
70 ml Buis Zwart 0890 100 31 1/24

Aanvullende producten Art.nr.
Oppervlaktereiniger Kleeft + Dicht verwijderaar 0890 100 63

Toepassingsgebied
Voor een groot aantal lijm- en afdichtingswerkzaamheden op ondergrondmaterialen 
zoals metaal, geverfde ondergronden, hout, steen, beton en kunststof (polyester en 
hard PVC).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand 
aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsom-
standigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. 
Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aanspra-
kelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze 
gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garan-
deren dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te 
voeren en producten verder te ontwikkelen.ST
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Instructies
De oppervlakken moeten schoon, droog 
en stof- en vetvrij zijn. De verwerkings-
temperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
De beste lijmresultaten worden gegaran-
deerd wanneer de ondergronden zijn 
voorbehandeld met actiefreiniger (art.
nr. 089010060) en metaalprimer (art.
nr. 089010061) of primer voor kunst-
stof/hout/steen (art.nr. 089010062). 
Niet uitgehard materiaal kan worden 
verwijderd met lijmverwijderaar  
(art.nr. 0890 100 63). Uitgehard  
materiaal kan alleen mechanisch 
worden verwijderd.
Een minimale lijmlaagdikte van 3 mm 
wordt aanbevolen om van de voordelen 
van verlijming met een dikke laag te  
profiteren.

Opmerking
Dit product niet in contact brengen met 
verfsystemen op basis van alkydhars. 
Niet geschikt voor afdichting van glas-
groeven en voor expansievoegen in de 
bouwsector. 
Direct zonlicht kan resulteren in verge-
ling van het oppervlak. Niet geschikt 
voor PE, PP, PTFE, siliconen, polystyreen 
en kunststof.
Minimale lijmdikte: 3 mm. Het is van 
essentieel belang om gebruik te maken 
van Adhesion Plus-producten om een 
optimaal lijmresultaat te bereiken.
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