Ugrip PU-2K15 en 2K35®
Supersnelle 2-Komponent lijmsystemen
Factsheet: Ugrip2K35 17011NL

Ugrip PU-2K is een universele 2-Komponent lijm voor
kunststoffen, metaal, glas en vele andere materialen. Type
2K15 heeft een open tijd van 1,5 minuut en type 2K35 een
open tijd van 3,5 minuut.

Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV
Verwerkingstemperatuur:
+5ºC tot +30ºC
Krimp (ISO 510563):
< 3%
Open tijd:
1,5 minuut (2K15)
3,5 minuut (2K35)
Handelbaar:
gedurende 5 minuten
Schuurbaar:
na 10 minuten
Houdbaarheid:
2 jaar na opening
Kleur
Zwart
Verpakking
Mengkokers; delen A+B= 50ml, inclusief twee spuitmondjes.

Toepassingen
■ Voor de bouw, industrie en automotive
■ Voor toepassingen waar een snelle doorharding gewenst is
■ Geschikt voor het verlijmen van kunststoffen, keramiek,
metalen, hout en andere materialen.
■ Voor reparatie van bumpers, spoilers, lampbehuizingen,
radiatoren, etc.
Specifieke kenmerken
■ 2-Komponent systeem
■ Zelfmengend patroon; altijd juiste mengverhouding
■ Hoogvisceus product
■ Krachtig en snelle uitharding
■ Constante kwaliteit
■ Goed standvermogen
■ Perfect schuurbaar
■ Blijft flexibel, ook bij lage temperaturen
■ Bevat geen oplosmiddelen
■ Uitermate bestand tegen vele chemicaliën
■ Zelfs na opening 2 jaar houdbaar

Veiligheidsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen,
luchtwegen en huid. Schadelijk bij inademing. Kan overgevoelligheid veroorzaken bij inademing en contact met de
huid. Geen dampen en aerosol inademen. Draag geschikte
beschermende kleding en handschoenen. Bij ontoereikende
ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij een
ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts
raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder
risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor
overige informatie.
Opslag en houdbaarheid
Koel en droog bewaren (5°C < 25°C).
Houdbaarheid van 2 jaar, zelfs na openen.
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Onze specificaties zijn gebaseerd op de laatste stand der techniek en naar beste weten opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Daar toepassingen en omstandigheden tijdens het gebruik
buiten onze beoordeling vallen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen. De gebruiker is niet ontheven van de noodzaak om eigen tests uit te voeren voor de beoogde toepassing.
Als gevolg van de verschillende materialen, verwerkingsmethoden en lokale factoren waarop wij geen invloed kunnen hebben, kan geen garantie worden aanvaard. Eigen beproevingen zijn doorslaggevend.
Op onze aanbevelingen, instructies en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Bloem Sealants BV van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

