
Lijmspray

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder 
wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij 
staan echter graag voor u klaar met advies.
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1308160 - Bison Lijmspray spuitBus 500 mL nL/Fr

ContaCtLijm in spray-vorm

productomschrijving
Contactlijm in spray-vorm.

toepassingsgeBied
Voor het permanent of tijdelijk verlijmen van papier, karton, foto’s, posters, 
reproducties, collages, metaalfolies (aluminium folie) en voor het tijdelijk 
bevestigen van sjablonen. Tevens te gebruiken voor het verlijmen van isolatie- 
en decoratiematerialen, zoals: polyetherschuim/schuimrubber (geluidsisolatie, 
kussens in meubels), vilt, textiel, leer, kurk, piepschuim (tempex), onderling en 
op hout, board, spaanplaat, glas, beton en metalen.

eigenschappen
· Voor tijdelijke en permanente verbindingen
· Handig in gebruik
· Snel en sterk
· Vochtbestendig

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +�0°C.
voorbehandeling oppervlakken: Beide delen moeten schoon, droog en 
vetvrij zijn.

verwerking
verbruik: 5 m2/l, tweezijdig opgebracht
gebruiksaanwijzing:  
Spuitbus goed schudden voor gebruik.

Muurvaste verbinding:

Direct vast:  lijm op beide oppervlakken aanbrengen. Minimaal �0 minuten 

laten drogen, delen op elkaar brengen en aandrukken of aankloppen. Corrigeren 
is niet meer mogelijk. 
Corrigeerbaar: Het is ook mogelijk om na aanbrengen van lijm op � van de 
delen, direct de delen op elkaar aan te brengen. Corrigeren mogelijk binnen 5 
minuten, droogtijd 24 uur. 

Herbruikbare verbinding: 

Breng op slechts op één van de oppervlakken (niet de ondergrond) lijm aan. 
Minimaal 20 minuten laten drogen, delen op elkaar brengen en aandrukken. 
Het verlijmde object is nu zelfklevend en kan verwijderd en weer aangebracht 
worden.
vlekken/resten: Natte vlekken verwijderen met wasbenzine. Droge vlekken 
laten inweken in wasbenzine
tips: Na het spuiten de bus ondersteboven houden en de spuitbus zolang 
indrukken tot er enkel drijfgas en geen lijm meer uitkomt. Dit voorkomt het 
verstopt raken van de spuitbus.
aandachtspunten: De aangegeven technische gegevens gelden voor de 
basislijm zonder drijfgas. Na het spuiten de bus ondersteboven houden en de 
spuitbus zolang indrukken tot er enkel drijfgas en geen lijm meer uitkomt. Dit 
voorkomt het verstopt raken van de spuitbus.

droogtijden*
droog-/uithardingstijd: ca. Permanente verlijming: �0 minuten. Fixatie: 20 
minuten.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte 
hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische eigenschappen
vochtbestendigheid: Goed
temperatuurbestendigheid: -40°C tot +50°C
chemicaliënbestendigheid: Goed

technische speciFicaties
Basisgrondstof: SBR - Rubber
kleur: Transparant
viscositeit: Vloeibaar
vastestofgehalte: ca. 22 %
dichtheid: ca. 0.72 g/cm³

opsLagcondities
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele en 
vorstvrije plaats.
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