
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Producteigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 

• Gebruik bij niet-optimale omgevingsinvloeden, dikke lijmla-

gen, verlijmen inactieve materialen of voor het uitharden van 
weggelopen lijm. 

• Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering 

terecht komen. Volgens officiële regels verwijderen.  

• Niet gereinigde houders niet doorboren, in stukken snijden of 

lassen.  
• Verwijdering volgens de officiële voorschriften.  

• Transparant (doorschijnend)/helder.  

• Laat geen witte randen zien.  

• Bevat aceton. 

 

ACTIVATOR SUPERLIJM 5, 25 en 140   
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Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten om uw toepassing 
van de producten uit te proberen. Eventueel moeten de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing aangepast worden. 

• Zeer licht ontvlambare aerosol.  

• Houder staat onder druk: kan openbarsten bij verhitting.  

• Veroorzaakt ernstig oogirritatie.  

• Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.  

• Herhaald contact kan schrale en gebarsten huid veroorzaken. 

• Houd de verpakking of het etiket bij de hand wanneer hulp van 

een arts nodig is.  

• Buiten het bereik van kinderen houden.  

• Uit de buurt houden van hitte, warme oppervlakken, vonken, 

open vuur en andere ontstekingsbronnen.  

• Niet roken.  

• Niet in open vuur of op verhitte oppervlakken spuiten.  

• Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.  

• Vermijd inademing van damp/spuitnevel.  

• Alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.  

• Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/

veiligheidsbril.  

• BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten voor-

zichtig spoelen met water. Contactlenzen indien mogelijk verwij-
deren. Ga door met spoelen.  

• Als u zich onwel voelt, neem contact op met het gifcentrum/

huisarts.  

• Bescherm tegen zonlicht.  

• Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.  

 
 
Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheids-
blad.  

Ondergrond:   Op vele oppervlakken te gebruiken  
Spuitafstand:  Ca. 30 centimeter 
Opslag:    Koel, droog en donker    

         Meer informatie vindt u op internet onder  
       www.beltraco.nl 

De aanbevolen verwerkingstemperatuur ligt tussen de +10°C en 30°C. 
De spuitbus voor gebruik schudden. De SUPER LIJM Activator kan op 2 
manieren gebruikt worden.  
Voor het aanbrengen van de lijm:  
Breng de spray aan één kant aan en laten uitdampen. Breng Super Lijm 
25 of 140 aan op het niet-behandelde oppervlak. Druk daarna snel de 
oppervlakken tegen elkaar en laat de lijm uitharden.  
Na het aanbrengen van de lijm: 
Spuit de lijm op het te verlijmen oppervlak. Zorg voor een voldoende 
lange spuitafstand  om een glad oppervlak te verkrijgen. Om een glad 
lijmoppervlak te krijgen neem dan voldoende spuitafstand aan 
(ongeveer 30 cm.). 


