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Algemeen 
 
Artikelnummer: 90672240 
 
Omschrijving:  2K Kunststoflijm 
                       Medium Snel 3.5 minuten                                 
                       (Zwart) 50 ml 
 
 

 
Specificaties  
Droogtijd van 3.5 minuten. Zeer sterke 2-componenten (2K-PU) kunststoflijm. Voor verlijming van 
kunststof onderdelen. Bestand tegen blootstelling aan verhoogde temperaturen, vocht, brandstof, vele 
oplosmiddelen en chemicaliën. Verlijmen, vullen en repareren van kleine tot middelgrote scheuren en 
gaten in kunststof materialen zoals bijvoorbeeld bumpers en spoilers. Kleur zwart. Patroon van 50 ml. Met 
twee met 2 mix tuitjes. 
 
Toepassing 

• Hecht/lijmt, vult en repareert kleine tot middelgrote scheuren en gaten in kunststof delen zoals 
bumpers en spoilers. 

• Voor structurele en cosmetische reparaties van diverse kunststof onderdelen. 
• Ook een uitstekende hechting van veel verschillende materialen zoals kunststoffen, metaal, 

keramiek, hout, ect.  
• Toepasbaar in elke sector waar een snelle sterke verlijming vereist is. 

 
Kenmerken & Voordelen 

• Eén product voor structureel verlijmen, vullen en repareren 
• Droogtijd geschikt voor middelgrote reparaties 
• Uitstekende uithardingssnelheid en sterkte van de verlijming 
• Makkelijk te schuren 
• Blijft flexibel ook onder koudere omstandigheden 
• Uitstekende spleetvullende eigenschappen. 
• Uitharding is NIET afhankelijk van de dikte van de aangebrachte lijm zoals bij de meeste andere 

polyurethaanlijmen. 
• Gemakkelijk te schuren. 

 
Specificaties: 

• Kleur: Zwart 
• Verpakking: 50ml 
• Verpakkingseenheid: 6 stuks per doos. 
• Bewaren: Koel en droog, tussen +15°C en +32°C; 

           (Spuitmond na gebruik op de cartdridge laten. Het restant kan nog worden gebruikt. Plaats bij  
            opnieuw gebruik van de lijm een nieuwe spuitmond) 

• Houdbaarheid: 24 maanden         
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• Droogtijd*: 3.5 minuten 
• Hanteringstijd*: 15 minuten 
• Schuurtijd*: 30 minuten       
• Te spuiten/lakken na:                        30 minuten (* bij 23°C) 
• Uitharding:                                       Omgevings- of warmt versnelde uitharding (max. 120°C) 
• Optimale dikte:                                 0,5 mm tot 1,5 mm 
• Maximale dikte:                                ± 5 mm 
• Bestand tegen max. temperatuur:      150°C 
• Treksterkte MPa @ 23°C:                  26 (ASTM D-638) 
• Young's Modulus, MPa @ 23ºC:         1102 (ASTM D-638) 
• Rek %:                                           65    (ASTM D-638) 
• Krimp %:                                        <1.0 (ASTM C-733) 

            (* bij 23°C)  
 
Ondergrond gebruik 
 
Ondergrond/material Oppervlakte behandeling Algemene 

indicatie 
hechting 

SMC, BMC, RTM, Gel Coat, Hout, 
HPL, PUR-RIM 

Schuren Excellent 

Koolstofvezel versterkte 
kunststoffen (CFRP) 

Schuren Excellent 

Gecoate of gegronde metalen en 
Metaallegeringen ** 

Geen Excellent 

HLU (Hand lay up) , HSU 
(Hand spray up) 

Schuren Good 

Thermoplasten A  
(ABS, PA, PC/PBT, PPO/PA, PET) 

Schuren of afnemen met 
oplosmiddel 

Erg Goed 

Thermoplasten B  
(PPO, PC/ABS, PP/EPDM) 

Afnemen met plosmiddel of 
gebruik een primer 

Goed  

Thermoplastics C  
(PTFE, PP, PE, PVC, PPS, POM) 

Fysieke behandeling met 
(vlam, plasma, corona) 

Gelimiteerd 

 
(**) Voorafgaand aan het verlijmen met polyurethaanlijmen dienen metaaloppervlakken met primer of coating te worden 
beschermd. Hoewel de aanvangshechting zeer goed is, kan watermigratie leiden tot "lijncorrosie" en falen met de voortschrijdende 
tijd. 
 
Ondergrond voorbereiding en verwerking. 

• Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof, olie en vet. 
• Bevestig de Mixer Tip. 
• Om er zeker van te zijn dat het product goed gemengd is druk 2,5 cm lijm uit op een ander 

oppervlakte. Trek de trekker van het 2K Handmatig pistool met een constante kracht aan voor 
een gelijkmatige lijmlaag. Zorg ervoor dat de bovenkant van de Mixer Tip altijd in het product zit, 
zodat de lucht niet in de lijm komt. Dit kan luchtbellen veroorzaken. 

• Wanneer uitgehard (lees technische informatie) schuurbaar en af te lakken. 
• De spuitmond na gebruik op de cartridge laten. Het restant kan nog worden gebruikt. Plaats bij  

opnieuw gebruik van de lijm ook een nieuwe spuitmond. 
 
Lakbaarheid / Overschilderbaar 
Geschikt voor de meeste water gebaseerde lakken en conventionele (2K) lakken. Vanwege de diversiteit 
adviseren wij te testen voor gebruik. 
 
Voorbeeld van een reparatieproces van een gat in een kunststof onderdeel: 

1. Maak schoon met Kunstofreiniger. 
2. Boor gaten rond het beschadigde gebied voor een goede hechting. 
3. Modelleer en schuur waar nodig. 
4. Breng Kunststof Primer aan. 
5. Knip Versterkingsfolie en Vormfolie. Breng de lijm aan op de Versterkingsfolie. 
6. Plaats de Versterkingsfolie en de lijm aan op de achterkant van het beschadigde gebied.  
7. Breng vormfolie aan op de voorkant van het beschadigde gebeid.  
8. Druk zacht, spreid lijm gelijkmatig uit.  
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9. Dan schuren, vullen en spuiten voor een strak resultaat! 
 
Gerelateerde producten Colad 
Artikelnummer: 90672666 
Omschrijving: Pistool voor 2K Kunststoflijmen Handmatig  
 
Artikelnummer: 90672980/90672981 
Omschrijving: Kunststofreparatie Mengtuitjes  

 
Disclaimer 
 
Technisch Data Blad & Veiligheidsinformatieblad. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van het Technisch Data Blad en het 
Veiligheidsblad te lezen en op de juiste manier toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid 
is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad. Deze is te vinden via www.colad.co. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Let op. 
Producten zijn voor professioneel gebruik. De lijm kan schadelijk zijn als deze onjuist wordt gehanteerd. 
Contact met huid en ogen moet worden vermeden en de nodige beschermende uitrusting en kleding 
moeten worden gedragen. 
 
De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties. 
 
Alle beschikbare informatie is voor de overweging, onderzoek en verificatie van de gebruiker. De 
specifieke gebruikstoepassingen en (omgeving)condities vallen buiten de controle van EMM International 
B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van elk van de genoemde 
producten voor de specifieke toepassing te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 
 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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