PARACOL PVC PVC

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•

Lijm voor PVC
Spleetvullend tot 0,6 mm

TOEPASSINGEN
•

Verlijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe of perspassing.
Verlijmen van PVC-buizen met buitenmiddellijnen tot en met 160 mm.
Ook geschikt voor ABS.

•
•

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis

Synthetische hars

Kleur

Kleurloos

Viscositeit

± 700 mPa.s

Ontvlambaar

Ja

Densiteit

± 0,93 g/ml

Vorstvrij

Ja, maar na opslag onder lage temperatuur stijgt de
viscositeit

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C

24 maanden

VERPAKKING
12 blikken met borstel van 250 ml/doos - 50 dozen/pallet

VERWERKING
Voorbereiding
De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten. De gebruiker dient zelf te controleren of het product
voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
Aanbrengen
• De lijm aanbrengen op de twee samen te voegen delen in een regelmatige laag.
• Onmiddellijk samenvoegen na het lijmen door gelijkmatige druk uit te oefenen.
• Slechts na 24 uur is de verlijmingssterkte maximaal.
• De lijm moet op koude dagen zoveel mogelijk de temperatuur van de te lijmen buis hebben, om condensvorming bij de
opgebrachte lijm te voorkomen.
• Na gebruik de verpakking goed sluiten.
Aanbrengen van PVC buizen
• Ga na of de 2 buizen goed ineenpassen.
• Daarna de te lijmen oppervlakken reinigen met brandalcohol.
• De 2 toppen spiraalvormig insmeren met lijm.
• De buizen zonder wringen ineenschuiven, het teveel aan lijm onmiddellijk wegnemen.
• Na het verlijmen het verlijmde stuk gedurende 10 minuten laten rusten.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche online te raadplegen op www.dl-chem.com.
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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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