PRODUCTINFORMATIE
Super Glue-3
All Plastics

o 2-delige secondelijm voor kunststoffen
o Supersterk en supersnel
o Ook voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP)
TOEPASSINGEN
Loctite Super Glue-3 All Plastics is een snel en gemakkelijk primer- en lijmsysteem voor snelle en
supersterke verlijmingen van alle soorten kunssttof (o.a. vinyl, plexiglas, nylon, polystyreen, zacht en
hard PVC, polycarbonaat, ABS, polyethyleen, polypropyleen), onderling of in combinatie met andere
materialen (o.a. staal, aluminium, porselein, keramiek, leder, hout, kurk, rubber, papier, karton, steen,
juwelen, textiel, e.a.). Ideaal voor het herstellen en verlijmen van voorwerpen in kunststof zoals
speelgoed, spelletjes, auto-accessoires en kantoorbenodigdheden.
VERPAKKING
o Activator-pen en tube van 2 gram
PRODUCTVOORDELEN
o Geschikt voor het verlijmen van moeilijke kunststoffen zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP)
en polyamide (PA).
o Snel en gemakkelijk systeem: een eenvoudig primer- en lijmsysteem voor snelle en permanente
verlijming.
o Waterbestendig
TECHNISCHE KENMERKEN
o Basiscomponent: Ethyl cyano-acrylaat
o Viscositeit:
90 – 140 mPa
o Dichtheid:
1,1 (bij 25°C)
o Vlampunt:
> 93° C
o Eindsterkte:
2,0N/mm² tot 20N/mm² afhankelijk van de ondergrond.
o Verwerkingstemp: tussen 15 en 30°C bij 30%RLV
VERWERKING
o Voorbereiding: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog en vetvrij zijn en goed
aansluiten. De te verlijmen oppervlakten niet met de vingers aanraken.
o Eerste gebruik: Om de tube te openen, het plastic gedeelte volledig op de tube schroeven om het
membraan door te prikken. Daarna de dop losdraaien om het doseertuitje vrij te maken.
o Stap 1: Breng met de activatorpen de primer aan op beide te verlijmen oppervlakten. Sluit de
activatorpen onmiddellijk en goed na gebruik. Laat de primer volledig drogen (min. 30 seconden).
o Stap 2: Breng uit de tube een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken. Voeg de
beide oppervlaktes samen en houd de verlijming gedurende minimaal 30 seconden vast. Wacht
nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te gebruiken. Controleer of het voorwerp
goed verlijmd is.
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o Sluiten: Na gebruik de activatorpen en de tube direct afsluiten.
BIJZONDERHEDEN
o Niet geschikt voor herstellingen van voorwerpen die warme vloeistoffen kunnen bevatten of
voorwerpen die nat worden tijdens het gebruik.
o Niet geschikt voor glas, geglazuurde oppervlaktes en schuimen.
o Het activatorsolvent kan sommige materialen aantasten. Test op een niet zichtbare plaats ingeval
van twijfel.

HOUDBAARHEID
De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het kunststofnaaldje in de dop van de
tube zorgt voor een luchtdichte afsluiting wat een lange houdbaarheid garandeert.
In ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar (20°C).
Voor een volgend gebruik wordt aanbevolen de verpakkingskaart met uitleg te bewaren.
VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
Indien secondelijm niet gereageerd heeft met de ondergrond gebruikt men het beste heet water om de
vlekken te verwijderen.
ATTENTIE
Cyano-acrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Damp niet
inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Bij verlijming van de huid deze langere tijd laten weken in een lauw zeepwater en voorzichtig
losmaken. De huid daarna behandelen met vochtinbrengende lotion.

