
SUPER BOND® 
 

 
 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 
Is een professionele hoogwaardige 2- Componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden. 

 
 
TOEPASSING 
Montagewerkzaamheden waarbij snelheid vereist is, zoals bijvoorbeeld bij montage van keukens, plinten,wanden 
en plafonds, e.d. Lijmt hout, MDF, spaanplaat,  metaal, keramiek rubber en vele kunststoffen. Zeer geschikt voor 
haakse- en verstekverbindingen, zoals bijvoorbeeld bij lijsten, koven, plinten en strips. 
 
 
VERWERKING  
Bewerking ondergrond: De te lijmen onderdelen moeten schoon, droog, vetvrij en goed passend zijn. 
Aanbrengmethode: Bespuit een deel dun met activator (afstand ca. 10 cm) en laat deze verdampen tot het 
oppervlak droog is. Breng op het andere deel de lijm aan. Pas op! Activator kan oppervlak aantasten. Bevestig de 
delen op de juiste plaats en druk ze ca. 10 seconden stevig aan. 
 
 
 
 

Stap 1 
 
De activator op een oppervlak sprayen, laat opdrogen.  

Stap 2 
 
Breng lijm op het andere oppervlak aan.  
 
 
 

Stap 3 
 
Duw beide oppervlakken samen en houd in positie voor 10 
seconden  



Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden + 10º C. 
Hand vasttijd: Ca. 10 seconden (afhankelijk van de gebruikte materialen) 
Open tijd: Activator: Ca. 1 uur. Lijm: geen (na aanbrengen direct samenvoegen) 
Totale afbindtijd: 24 uur. 
Verbruik: Afhankelijk van toepassing en materiaal. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
Verdunbaarheid   : SUPER BOND lijm kan niet worden verdund. 
Temperatuurbestendigheid : -50º C tot  + 80º C. 
Vochtbestendigheid            : Goed. 
Vorstbestendigheid          : Goed. 
Chemicaliënbestendigheid   : Goed. 
 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 
Lijm 
Basisgrondstof   : Ethyl –2 Cyanoacrylaat. 
Kleur    : Transparant. 
Vaste stofgehalte   : 100%. 
Viscositeit (mPa.s)  : 1,5. 
Vlampunt   : >+5º C. 
 
Activator 
Basisgrondstof   : Propan -2-0l. 
Kleur    : Transparant. 
Vlampunt   : >+40º C. 
 
 
HOUDBAARHEID 
Lijm: Bij voorkeur op een koele, droge en donkere plaats bewaren. Maximale houdbaarheid door opslag onder 
+5º C. In gesloten verpakking minstens 12 maanden.  
Activator: Bij voorkeur droog en koel bewaren. In gesloten verpakking tenminste 24 maanden houdbaar.  
 
 
VERPAKKING  
Set: 50gram lijm in flacon + 200ml activator in spuitbus. Flacon: 500gram lijm. 
 
 
 
 
 
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid 
van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij 
staan voor u klaar met advies. 
 
 
 
 
 


