
Toepassing Productgegevens 

Veiligheidsadviezen 

Afvalverwijdering 

Eigenschappen  

Gebruiksaanwijzing 

• Vulstof die ontwikkeld is voor het opvullen van gaten, maken 

van verbindingen in combinatie met SUPERLIJM 5 High-
performance.  

• FILLER SUPERLIJM 5 kan met alle materialen worden ge-

bruikt, zoals gebruikt in hout, staal, non-ferro metalen en 
kunststoffen.  

• In combinatie met SUPERLIJM 5 handmatig- en machinaal te 

schuren en overlakbaar (van te voren de hechting testen). 

  
• Soortelijk gewicht: ca. 2,45 kg/l 

• Hardheid: Knoop 5150 N / mm2 Hardheid: 2 ^ HRC 47  

• Handmatig en machinaal te schuren, indien gebruikt in com-

binatie met SUPERLIJM 5 

• Overlakbaar indien gebruikt in combinatie met SUPERLIJM 5 

(van te voren de hechting testen) 
 
Bevat: Siliciumoxide, aluminiumoxide en diiron(diron)trioxide.  

FILLER VOOR SUPERLIJM 5  
Vulstof voor  SUPERLIJM 5    

Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21  - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31  (0)73 645 03 43 -  
F: +31 (0)73 641 11 75 - E: info@beltraco.nl - W: www.beltraco.nl - Statutair gevestigd te Rosmalen 

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). 

• Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

• Veroorzaakt ernstige brandwonden.    

• Veroorzaakt huidirritatie.   

• Veroorzaakt ernstig oogletsel.   

• Reageert heftig met water. 

• Bevat: Siliciumoxide, aluminiumoxide en diiron(diron)trioxide.   

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

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

Optie 1: Vul het gebied met de SUPERLIJM 5 FILLER. Breng de SUPER-
LIJM 5 aan op het oppervlak van de filler en geef de lijm/filler de tijd 
om uit te harden.  
Optie 2: Vul het te vullen gebied met de SUPERLIJM 5, breng snel de 
SUPERLIJM 5 FILLER aan op de lijm en geef de lijm/filler de tijd om uit 
te harden. 

• Verwijdering volgens de afvalcode 06 08 99 - Afval van produc-

tie, gebruik, distributie en toepassing  van silicium en siliciumver-
bindingen - afvoeren. 

• Niet verontreinigd en volledig geleegd verpakkingen kunnen 

worden gerecycled. 

Ondergrond:   Op vele oppervlakken te gebruiken. Niet 
   voor poreuze- en absorberende oppervlakken. 
Houdbaarheid:   Niet geopende verpakking 12 maanden bij 
                    ideale temperatuur van 10°C tot 22°C  . 
Opslag:   Koel, droog en donker. 

  


