verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend
voorwerp.

ANKERWELD 0023
Lijmspray High Tack

Technische gegevens van de lijm :
Basis :

Product omschrijving :
ANKERWELD 0023 is een contactlijm met een hoge
aanvangshechting. En daarom uitermate geschikt voor het
lijmen van vele meubileringsschuimen zoals latex-,
polyether
–
en
polyurethaanschuimen.
Alsmede
toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt, veel soorten
tapijttegels en tapijt.
Daarnaast kan het worden toegepast voor het onderling en
in combinatie lijmen van diverse materialen zoals : papier,
karton, textiel, kunstleer etc. En het niet permanent lijmen
van bouwfolie. Instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon
webbing.
Niet
aanbevolen
polystyreenschuim

voor

het

lijmen

SBR-rubber en harsen in oplossing

Soortelijk gewicht

:

0.84 ± 0.02 Kg/L

Vaste stoffen gehalte

:

30 ± 0.5 %

Hoedanigheid

:

spuitbus

Viscositeit

:

20 – 50 mPa.s

Kleur

:

transparant geel

Droogtijd

: 2 min. 20°; (2-zijdige belijming)

Open tijd

:

max. 15 min.

Hittebestendigheid

:

60°C

Houdbaarheid

:

1 jaar bij 20°C
In ongeopende verpakking

Verpakking

:

500 ml spuitbus

Reinigingsmiddel

:

Ankerweld 901 verdunner

van

Productverwerking :
De te lijmen materialen moeten droog, stof- en vetvrij zijn.
Bij meubileringsschuimen lijm tweezijdig aanbrengen.
Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid is een wachttijd van 30
sec. voldoende; de verbinding kan dus vrijwel direct tot
stand worden gebracht.
Niet poreuze materialen (zoals b.v. kunstleer) lijm
tweezijdig aanbrengen. Ca. 2 minuten laten drogen
alvorens samen te voegen en vervolgens stevig
aandrukken.
Bij bouwfolie lijm 1-zijdig aanbrengen en direct
samenvoegen.

Veiligheidsaanbevelingen :
Ankerweld 0023 is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen – Niet roken. Spuitnevel niet inademen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Houder
onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan
temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of

De bovenstaande verwerkingsaanwijzingen zijn gebaseerd op nauwkeurig
onderzoek en uitgebreide praktijkervaringen. In verband met de grote
verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt
gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen
resultaten.

ANKERWELD Postbus 398

2700 AJ
Zoetermeer
Tel: 079-3437538 Fax : 079-3437539 www.ankerweld.org
Ankerweld is een merk van Bijlard International

