Swift®col 4027

Type lijm

Solventgedragen SBR-lijm.

Voordelen product

−
−
−
−

Typische toepassingen

Dit product is geschikt voor de bekledingsindustrie en kan worden
aangebracht om de volgende materialen te hechten: polyurethaan en
latexschuim, jute, vilt, gegummeerde haardelen, niet-geweven stoffen
en andere bekledingsmaterialen samen of op hout, spaanplaat en
andere dergelijke producten. Het is tevens geschikt voor het hechten
van Styrofoam onderdelen.

Geschikte substraten

Polyurethaan en latexschuim, jute, vilt, gegummeerde haardelen, nietgeweven stoffen en andere bekledingsmaterialen, hout, spaanplaat enz.

weinig geur
sterk klevend
laag verbruik
hoge aanvankelijke hechting

Typische eigenschappen
Eigenschap

Waarde

Basis

synthetisch rubber

Kleur

rood

Viscositeit (Brookfield) bij 20ºC

ongeveer 350 mPa.s

Dichtheid bij 20°C

ca. 0,78 g/cm 3

Percentage vaste stoffen

ongeveer 40%

Houdbaarheidsduur

12 maanden
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Aanbrenginstructies

Verdunningsmiddel: Helmitin® 688 of Helmitin® 676
Aanbrengmethode: spuitpistool
Verbruik: ca. 180 tot 200 g/m 2
Droogtijd: ca. 2 tot 5 minuten
Hechtingstijd: ca. 3 minuten
Contacthechtingstijd: ca. 35 tot 45 minuten (enkel vlak) – ca. 8 uur
(twee vlakken)
Uithardingstijd: ca. 48 uur
Breng lijm met een spuitpistool gelijkmatig aan op beide materialen die
moeten worden gelijmd. Wij raden aan om een mondstuk van 1,5 tot 2
mm en een spuitdruk van 6 bar te gebruiken. Bij het gebruik van een
drukvat wordt een druk van 2 tot 3 bar aanbevolen.
Swift®col 4027 kan tevens worden aangebracht met een
persluchtpomp.
Na een korte droogtijd kan de hechting worden bereikt door stevig
aandrukken.
Opmerking:
Bij het hechten van geëxpandeerd polystyreen aan hetzelfde of aan
luchtdichte materialen, moet u ervoor zorgen dat er geen solvents
worden opgesloten. Let er ook op om weinig lijm aan te brengen en op
een voldoende spuitafstand!

Reinigingsinstructies
Verpakking opties

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de
beschikbare reinigingsopties.
Neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor de
beschikbare verpakkingsopties.

Opslagcondities

In originele verzegelde verpakking, beschermd tegen zonlicht, stof,
vocht en hoge temperaturen. Schone en droge omstandigheden
boven 10°C en onder 35°C.

Verwijderingsadvies
Veiligheidsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.
Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.

