PRODUCTINFORMATIE
Super Glue-3
Perfect Pen

o Superieure gel kwaliteit
o Exact doseerbaar
o Druipt niet en trekt geen draden

TOEPASSINGEN
Loctite Super Glue-3 Gel Perfect Pen is een gelvormige secondelijm in een veilige en
gebruiksvriendelijke verpakking. De gelformule heeft een licht vullend vermogen en zorgt ervoor dat de
lijm niet druipt en geen draden trekt. Dit is ideaal voor verticale oppervlakken en poreuze ondergronden.
Geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle materialen, zoals kunststoffen (PVC, ABS, polystyreen),
metaal, porselein, hout, kurk, leder, keramiek, karton, papier en rubber.
* Niet geschikt voor: foto’s, autoruiten, polyethyleen, polypropyleen, Teflon®*, Styropor® (piepschuim),
nylon, en synthetische weefsels. Bij plexiglas® kans op vlekvorming.
VERPAKKING
o 3g knijptube in penvorm
PRODUCTVOORDELEN
o Het speciaal ontwikkelde flesje met uniek doseerstysteem in penvorm garandeerd een optimaal
gebruiksgemak met de mogelijkheid tot een perfecte en nauwkeurige dosering en voorkomt contact
tussen lijm en vingers.
o Zeer precies aan te brengen door gelvorm.
o Druipt niet, dus ideaal voor verticale verlijmingen.
o Licht vullend vermogen: kleine oneffenheden worden gelijk gemaakt.
o Korte tijd corrigeerbaar.
TECHNISCHE KENMERKEN
o Samenstelling:
Ethyl- cyanoacrylaatlijm.
o Viscositeit:
Gel
o Dichtheid:
1,1g/cm3 (bij 20°C)
o Vlampunt:
80°C – 93,4°C
o Eindsterkte:
10 à 20N/mm² na tussen 12 en 24 uur 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.
Metalen oppervlakken eerst opschuren.
o Dosering: Breng een dunne laag lijm aan op één van de beide oppervlakken. Bij het drukken op de
zijkanten vloeit de lijm uit de doseertuit, loslaten zorgt voor het stoppen van de lijmtoevoer.
o Verlijming: Voeg vervolgens zorgvuldig de beide oppervlakken samen en druk afhankelijk van het
materiaal 5–30 seconden stevig aan. Wacht nadien minstens 1 uur alvorens het materiaal opnieuw te
gebruiken. Controleer of het voorwerp goed verlijmt is.
o Sluiten: Na gebruik direct afsluiten. Om het flesje af te sluiten, plaats de dop terug op de tuit en draai
deze aan.
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HOUDBAARHEID
De lijm na gebruik goed afsluiten en koel en droog bewaren. Het product rechtop plaatsen. De dop van
de Loctite Super Glue-3 Gel Perfect Pen is voorzien van een uniek applicatiesysteem, dat ervoor zorgt
dat de pipet na gebruik niet verstopt. Dit garandeert een lange houdbaarheid.
In ongeopende verpakking 30 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.
* Registed Trademark Dupont de Nemours
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