
 

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.  
Lees  voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com 

Siliconen Lijm set 
LET OP: De componenten zijn irriterend. Gebruikt u daarom altijd handschoenen en een bril en zorg ervoor dat de 
ruimte goed geventileerd is. 

Beschrijving 
Wanneer u uitgeharde siliconen (condensatie en additie) wilt verlijmen aan een ondergrond of andere uitgeharde 
siliconen dan kunt u deze set gebruiken. De set bestaat uit een zeer vloeibare primer en een lijm. 
 
Verwerking 
De primer dient u op de te plakken siliconen aan te brengen. NIET op de te plakken ondergrond (tenzij de 
ondergrond ook uit siliconen bestaat). 

De primer 1 minuut laten inwerken op de vet en stofvrije siliconen en dan de lijm aanbrengen en de siliconen op 
de ondergrond bevestigen. De lijm binnen 30 minuten na de primer aanbrengen! 

Afhankelijk van de ondergrond en temperatuur is de verlijming na enkele seconden tot 15 minuten een feit. 

De volledige verbindingssterkte wordt bereikt na 15 minuten tot 2 uur. 

Geteste ondergronden zijn: 

• Siliconen, zowel condensatie siliconen als additie siliconen. 
• Aluminium 
• IJzer en staal 
• PP (polypropyleen) 
• Onbewerkt hout 
• Gelakt hout 
• Glas 

Bijzondere aanwijzingen 

LET OP. Gebruik altijd handschoenen en een veiligheidsbril bij het gebruik van de primer en werk in een goed 
geventileerde omgeving. Was uw handen goed na gebruik, want de middelen zijn giftig en irriterend voor de huid. 
 
De materialen zijn ook brandgevaarlijk! 

Leest u de veiligheidsbladen voor gebruik. 

Verpakking 
Deze set wordt verkocht in een fles van 100ml primer met kwastje en een 50 gram fles lijm. 

Houdbaarheid 
Altijd direct sluiten na gebruik. Ten minste 6 maanden houdbaar, mits opgeslagen tussen 5 en 10 oC en buiten 
direct zonlicht. Overschrijding van de houdbaarheid betekent meestal niet dat het product niet meer werkt. 
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 Kenmerken 

• Voor verlijming uitgeharde 
siliconen(zowel condensatie als 
additie) 

• 2 componenten 
• Eenvoudig in gebruik 
• Snel werkend 

 


