Technische Datasheet
Zwaluw Lijm Spray

Voor alle kleine plak- en kleef oplossingen
voorkomen na gebruik en spuit totdat er geen lijm meer uit de
spuitmond lekt. Let op: De geschiktheid van de lijm in
combinatie met de verschillende substraten moet worden
verduidelijkt door voorafgaande tests.

Aanvullende informatie

Product Omschrijving

Applicatie temperatuur

+5°C to +35°C

Basis

Adhesive
solution based
on synthetic
rubber and
resin in a
hydrocarbon/
ketone solvent
blend

Temperatuurbereik_c

-25°C to +45°C

Uithardingstijd

Adhesive
becomes tacky
in 1 to 3
minutes and
should be
bonded within
10 to 20
minutes.
Adhesive
remains ‘wet’
for 15 to 25
minutes.

Zwaluw Lijm Spray is een veelzijdige van lijm van hoge kwaliteit,
gebaseerd op oplosmiddel en synthetisch rubber.

Voordelen
• Schoon, snel en eenvoudig in het gebruik
• Kleeft meteen
• Veelzijdige gebruiksmogelijkheden

Applicaties
Voor alle kleine lijmtoepassingen op het gebied van
motorvoertuigen, modelbouw, doe-het-zelf, decoratie, hobby en
huishouding. Geschikt voor papier, karton, hout, fineer, kurk,
leer, textiel, zacht en hard schuim (bijv. XPS & EPS), rubber,
schuimrubber en kunststoffolies (behalve PVC en PE).

Gebruiksaanwijzing
Schud intensief voor het aanbrengen. De te verlijmen

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

oppervlakken moeten vet- en stofvrij zijn en moeten worden
opgeruwd (slijpstof moet worden verwijderd!). Voor zuigende
ondergronden (hout, vilt, etc.) moet de verwerkingshoeveelheid

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

worden verhoogd. Spuitafstand ongeveer 20-25 cm. Voor

De te behandelen oppervlakken moeten vetvrij, droog, schoon

contactverlijming moet lijm op beide delen afzonderlijk worden

en vrij van lijmresten zijn.

aangebracht. Afhankelijk van omgevingstemperatuur en
laagdikte moet de lijm 5 tot 15 minuten drogen. Vervolgens
worden de onderdelen in elkaar gezet en geperst. Een volgende
correctie is nauwelijks mogelijk. Voor montage worden de twee
delen ook apart voorzien van lijm. Na een korte uitdamptijd

Schoonmaken
Kleur(en)
• Transparant

worden de onderdelen in elkaar gezet met nog vochtige lijm.
Correcties zijn hier, afhankelijk van de materiaaleigenschappen,
voor een nog langere tijd mogelijk. De binding moet onbelast
blijven totdat de lijm volledig is gehecht (ongeveer 24 uur). Draai

Verpakking
• Blik

het blik om een mogelijke verstopping van het mondstuk te
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Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot
12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een
droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen
voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie
Bostik garandeert dat haar product, binnen de
houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige
kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin
vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden
gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of
gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet
uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele
(redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt
mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum
waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het
gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product
dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze
producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige
tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen
invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en
accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend
volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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