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Apoxie Paste (lijm) 
 
Beschrijving 

Apoxie Paste is een innovatieve lijm, die gebruikt wordt om de meeste materialen 
permanent te vullen, verenigen, verzegelen, aan te passen en te fabriceren. Deze all-
purpose 2-delige pasta is veilig en gemakkelijk te gebruiken. Eens aangebracht wordt hij 
enigszins doorschijnend. Apoxie Pastekan met kleurpasta (epoxy kleurstof) worden 
ingekleurd. Door water aan te brengen krijgt hij een semi-glanzende afwerking. Werktijd: 1-
3 uur, volledig uitgehard na 24 uur. Kan geschilderd worden. Is waterdicht, met 0% krimp 
en met flexibele grip. 
 
Technische gegevens 

Mengverhouding (volume)  [Kneedmassa A: 
Kneedmassa B] 

 1:1 

Verwerkingstijd  [uur]  3 

Volledig uitgehard @ 20 ºC  [uur]  24 

Kleur  [-]  doorschijnend 

Dichtheid  [g/cm³]  1,12 

 
Verwerking 

Draag bij gebruik van Apoxie Paste geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van A en B 
(beide hebben een kleiachtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten zodat er 
een homogene massa ontstaat. Om deel A dunner te maken, kan je hem voorzichtig 
opwarmen in heet water of gedurende 10 seconden in de microgolfoven. Laten afkoelen 
alvorens te verwerken. Let op: verwarmde producten zullen sneller uitharden.  
Meng met een spatel gedurende 2 minuten tot het product warm voelt en een homogene 
kleur heeft. De pasta kan worden gekleurd met een kleine hoeveelheid pigment (of verf) na 
het mengen. De Apoxie Paste kan nu worden aangebracht gedurende 1-3 uur. Strijk de 
Apoxie met gereedschap/spatel uit. De Apoxie Paste is na 24 uur volledig uitgehard. Reinig 
ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep. 

 
Tips 

- Apoxie Paste werkt geweldig in flexibele vormen. 
- Breng Apoxie Paste aan bovenop schuim om een mooie harde toplaag te 

verkrijgen. Apoxie Paste tast het schuim niet aan! 
 
Verpakking 

De Apoxie Paste  wordt geleverd als kit in 2 gelijke delen (A en B). 
De verschillende verpakkingseenheden  zijn: 30 ml. Kit, 236 ml. kit en een 908 gram kit. 
 

Houdbaarheid 

Dit product wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats tussen 
6 – 28 oC. 
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Kenmerken 

 Extreme lijm, duurzaam 
en sterk 

 3 uur werktijd 

 Elektrisch niet geleidend 

 0% krimp 

 Waterdicht 

 Hecht permanent aan vele 
materialen 

 Niet gevaarlijk en niet 
brandbaar 

  
 

 


