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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, 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 echter graag voor u klaar met advies.
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6305944 - Bison Kit® Kaart 50 ml nl/Fr

super sterKe, vloeiBare, universele contactlijm.

Productomschrijving
Super sterke, vloeibare, universele contactlijm op basis van neopreenrubber, 
kunstharsen en oplosmiddelen.

toePassingsgeBied
Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, 
rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als 
op hout, spaanplaat, beton en metaal. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van 
trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook 
voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij 
het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyreenschuim 
(piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).

eigenschaPPen
· Direct vast 
· Super sterk 
· Geschikt voor materialen onder spanning 
· Universeel 
· Vloeibaar 
· Vocht- en vorstbestendig  
· Eenvoudig te verwerken

voorBereiding
verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen 
tussen de �5°C en 25°C bij een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 
65%. Om blaasvorming door condens te voorkomen dient de de temperatuur 
van de lijm én het te lijmen materiaal minimaal gelijk te zijn aan de 
omgevingstemperatuur, bij voorkeur tussen de �8°C en 20°C. Ingesmeerde 
oppervlakken nooit op de tocht leggen.
voorbehandeling oppervlakken: De te lijmen delen moeten droog, vet- en 

stofvrij zijn. Delen moeten goed op elkaar sluiten. Voor een optimaal resultaat 
eerst ontvetten met Ontvetter/Verdunner voor Bison Kit®.
gereedschap: Stevige kwast of fijngetande (� mm) lijmkam voor het instrijken 
van grote oppervlakken.

verwerKing
verbruik: 2-2,5 m² / liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van 
de te lijmen materialen.
gebruiksaanwijzing:  
Lijm dun en gelijkmatig opbrengen op beide oppervlakken m.b.v. fijngetande 
lijmkam (� mm) of kwast. Beide delen �0 tot 40 minuten laten drogen. Zodra 
de lijm geen draden meer trekt materialen samenvoegen. Corrigeren is niet 
meer mogelijk. Voorkom de insluiting van luchtbellen. De materialen stevig 
aankloppen, -rollen of persen.
Perstijd: Kort, persdruk is belangrijker dan perstijd.
open tijd: �0-40 minuten. De lijmlaag moet droog aanvoelen en geen draden 
meer trekken. De opentijd is sterk afhankelijk van de poreusheid van de 
ondergrond (hoe poreuzer de ondergrond hoe sneller de lijm in de ondergrond 
trekt, dus een kortere opentijd) en de temperatuur (een hoge temperatuur zorgt 
voor snellere verdamping van het oplosmiddel en dus een kortere opentijd).
vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Ontvetter/Verdunner 
voor Bison Kit®. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen 
of met een verfafbijtmiddel (vooraf testen).
aandachtspunten: Indien de lijmverbinding bij poreurze materialen langdurig 
in aanraking komt met water, kan de lijm loslaten van de natte ondergrond.

droogtijden*
eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

technische eigenschaPPen
vochtbestendigheid: Goed
temperatuurbestendigheid: Van -�5°C tot +70°C.
chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen olie, basen en zuren
elasticiteit: Zeer goed

technische sPeciFicaties
Basisgrondstof: Neopreenrubber
viscositeit: Vloeibaar
vastestofgehalte: ca. 24 %
dichtheid: ca. 0.86 g/cm³
Flash point: K� (<2�°C)

oPslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakkingen beperkt 
houdbaar. Opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats.
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