SUPER LIJM 25 HIGH-PERFORMANCE
Cyanoacrylaat secondelijm
Toepassing

Productgegevens

•

Ondergrond:

•

Voor het snel verlijmen van kunststof, karton, papier, rubber,
en metaal.
Vocht heeft haast geen invloed.

Houdbaarheid:
Opslag:

Op vele oppervlakken te gebruiken niet voor
poreuze- en absorberende oppervlakken.
Niet geopende verpakking 12 maanden
Koel, droog en donker

Fysieke eigenschappen (in vloeibare vorm)
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitharding
Ethylcyanacrylaat monomeer
EPDM:
Neopreen:
Nitril rubber:
Balsahout:
ABS:
Polycarbonaat:
Staal:

Kleur: Transparant/helder
Vlampunt: > 85°C
Dichtheid: 1,05 g/cm3
Viscositeit: 15 - 25 mPa.s (lage viscositeit)
(Brookfield) bij 25 C.

2 - 4 Sec.
1 - 3 Sec.
1 - 3 Sec.
1 - 2 Sec.
3 - 5 Sec.
3 - 10 Sec.
5 - 20 Sec.

Verwekingspunt: 130°C.
Temperatuur bereik: -40°C tot + 85°C

Veiligheidsadviezen

Hardheid (Rockwell): M58

Let op: vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid (in combinatie met harder/activator) en oogleden. Zeer snelle uitharding!
Bevat: Ethyl-2-cyanacrylaat

Gebruiksaanwijzing
Bij het eerste gebruik dient de ongeopende verpakking op kamertemperatuur te zijn, om optimaal gebruik te maken van de kleefkracht en
om de invloed van luchtvochtigheid te bepreken.

•
•
•
•
•
•
•

Irriterend voor de ademhalingsorganen.
Dampen niet inademen.
Bij onwel worden deskundig medisch advies inwinnen of gifcentrum raadplegen.
Lijmt binnen enkele seconden huid en oogleden vast.
Buiten bereik van kinderen houden.
Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering
terecht komen.
Bevat: Ethyl-2-cyaanacrylaat.

Uittreksel uit wetteksten. Voor meer informatie zie etiket en veiligheidsblad.

Afvalverwijdering
•

Volgens officiële regels verwijderen.

Meer informatie vindt u op internet onder
www.beltraco.nl
De informatie op deze website,, in deze handleiding en in het bijzonder de voorstellen voor verwerking en gebruik van de producten, is gebaseerd op onze ervaring
en nieuwste bevindingen. Omdat de materialen heel verschillend kunnen zijn en we geen invloed hebben op de werkomstandigheden, raden we aan voldoende tests
uitte voeren om de geschiktheid van de producten te bevestigen. Aansprakelijkheid is uitgesloten op grond van deze informatie , noch van mondeling- of geschreven
advies. Raadpleeg de informatie in onze veiligheidsbladen (MSDS).
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