MADE AT HOME



Snelle en sterke alleslijm



Transparant



Oplosmiddelvrij



Flacon mer doseersysteem

Technische fiche – fev 2020
Made at Home Alleslijm
IDH 1954464 - 1969153

ALLESLIJM

VERPAKKING
Tube van 20 g
Flacon van 80 g

BESCHRIJVING
Pattex Made at Home Alleslijm is een vloeibare, oplosmiddelvrije dispersielijm op basis van polyuréthaancopolymeer.
Deze lijm is geschikt voor snelle, sterke, transparante verlijmingen van poreuze en non-poreuze materialen
binnenshuis.

TOEPASSINGEN
Pattex Made at Home Alleslijm is de idéale lijm voor het verlijmen van diverse materialen, zoals papier, karton,
leder, textiel, kurk, enz. Ook geschikt voor de verlijming van hout op glas, metaal en verschillende kunststoffen.
Niet geschikt voor Polyéthyleen, Polypropyleen, Teflon®, zacht-PVC en geëxpandeerd polystyreen.

EIGENSCHAPPEN








Ideaal voor kleine huishoudelijke herstellingen
Snel en krachtig
Ongevaarlijk, oplosmiddelvrij
Transparant
Uitwasbaar bij 60°C
Flacon met regelbaar doseersysteem: voor punt- en vlakverlijmingen
Enkel voor gebruik binnen

TECHNISCHE KENMERKEN





Samenstelling:
Kleur:
Densiteit:
Temperatuursbestendigheid:

Polyuréthaan- copolymeer
Transparant
1,00 g/cm3
tussen +5°C en +50°C

ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN !
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MADE AT HOME
ALLESLIJM

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding materiaal
 De delen dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
 Gladde vlakken eerst licht opruwen.
 Roestvlekken verwijderen.
Aanbrengen van de lijm
 Een dunne laag aanbrengen op één van beide delen.
 Beide delen onmiddellijk samenvoegen
 Indien beide delen niet poreus zijn, eerst de lijm gedurende 5 minuten laten verdampen en nadien
samenvoegen
 Goed sluiten na gebruik

BIJZONDERE RICHTLIJNEN
Opslag
Tube / flacon goed sluiten na gebruik en droog en koel bewaren. Het speciale doseersysteem verzekert een
gemakkelijke verlijming en voorkomt dat de spuitmond blokkeert.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Vlekken verwijderen
Vlekken onmiddellijk reinigen met warm water.

AANDACHT



Vermijdt elk contact met de ogen, de huid en de slijmvliezen.
Afval en lijmresten verwijderen volgens de locale wetgeving (EWC 080410).

ALTERNATIEVE PRODUCTEN




Pattex Made at Home Spray Corrigeerbaar voor precieze verlijmingen.
Pattex Made at Home Spray Permanent voor sterke verlijmingen van grote oppervlakken.
Pattex Made at Home Hot Pistol & Hotsticks voor allerhande klus- en knutselprojecten.

Belangrijk
De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In
verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder
geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te
controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht
opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN !

www.pattex.nl
www.pattex.be
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