Swift®col 9720

Type lijm

Spuitlijm.

Voordelen product

−
−
−
−
−
−

Typische toepassingen

Dit product is geschikt voor het hechten van verschillende en/of
soortgelijke materialen.

Geschikte substraten

Schuimmaterialen, jute, vilt, textiel, isolatiematerialen,
polystyreenschuim, leer, synthetisch leer, verschillende kunststoffen en
plasticfolie, papier, karton, spaanplaat enz.

voor contact en éénzijdige hechting
snelle aanvankelijke hechting
gelijkmatige laag
weinig geur
transparant
vrij van CFK en gefluoreerde en gechloreerde koolwaterstoffen

Typische eigenschappen
Eigenschap

Waarde

Basis

synthetisch rubber

Viscositeit

vloeistof

Houdbaarheidsduur

12 maanden
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Aanbrenginstructies

Hechting/open tijd: éénzijdige aanbrenging - ongeveer 30 tot 90
seconden
Contacttijd: tweezijdige aanbrenging - ongeveer 1 tot 15 minuten
Hittebestendigheid: max. 60°C, afhankelijk van stress

Goed schudden voor gebruik!

De benodigde spuitbreedte kan worden bijgesteld met een speciale
uitlaatklep. Het mondstuk moet krachtig omlaag worden geduwd en de
lijm moet gelijkmatig worden aangebracht. De spuitafstand moet 15 tot
20 cm zijn. Afhankelijk van bepaalde vereisten kan de spuitlijm in een
éénzijdige toepassing worden gebruikt of als contactlijm. De te lijmen
onderdelen worden éénzijdig bespoten en na 30 sec. samen worden
gedrukt. Voor hechting onder hoge druk moet de lijm op beide delen
worden aangebracht en binnen de contacttijd op elkaar worden
gedrukt, na een voorafgaande droogtijd van ca. 1 minuut.

Opmerkingen:
Bij het hechten van polystyreenschuim op hetzelfde of op
ondoordringbare materialen moet ervoor worden gezorgd dat er geen
solvents worden opgesloten. Let er op om weinig lijm aan te brengen
en op een voldoende spuitafstand!

Belangrijk:
Houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en blijf spuiten tot er
drijfgas uitkomt om te voorkomen dat het mondstuk opdroogt en
verstopt raakt.
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Reinigingsinstructies

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

Verpakking opties

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

Zie veiligheidsinformatieblad voor verwijderingsinstructies.

Veiligheidsadvies

Zie veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsadvies.

