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Algemeen 
 
Artikelnummer: 90672440 
 
Omschrijving: Paneelverlijming (Zwart) 
                    2-componenten epoxy lijm (195 ml) 
 
                                   

 
Specificatie 
2-componenten epoxy lijm voor structureel verbinden van metaal en metaal composiet panelen en 
materialen. Bindt metaal SMC, ABS, aluminium gegalvaniseerd staal, koudgewalst staal en warmgewalst 
staal. Bind metalen panelen van dezelfde of verschillende samenstellingen aan elkaar. Hoge energie 
absorptie. Met corrosiebescherming voor gebruik op blank metaal. Hardt uit op kamertemperatuur. 
Overspuitbaar na uitharding. Puntlas mogelijk (nat). 2 mengtips inbegrepen. 
 
Kleur: zwart. 195 ml in ‘normale’ koker. Kan worden aangebracht met de Colad Universal Gun Manual.  
 
Kenmerken en voordelen 

• Lange opentijd: 60 minuten 
• Bevat glas parels voor een even laag 
• Stabiel op verticale ondergronden. Zakt niet uit. 
• Hoge energie-absorptie. 
• VOC vrij 
• Kan gebruikt worden op kaal metaal, bevat corrosie protectie. 
• Uitharding op kamertemperatuur.  
• Bestand tegen automotive-e-coat, poeder-prime en temperaturen tot 230°C. 
• Punt lasbaar. Niet uitgehard. 

 
Toepassing 

• Toepasbaar voor metaal en aluminium. Panelen van dezelfde of verschillende metaalsamenstelling. 
• Paneel op frame montage, aluminium paneel op stalen carrosserie, aluminium spatbord, zijpanelen, 

dakplaten en deurpanelen. 
• Klem 4 uur (bij 23°C) totdat de maximale hanteersterkte is bereikt.  

 
Basis instructies voor aanbrengen 

• Verwijder oude lijmresten, roest, primer en lak. 
• Slijp alle verbindingsgebieden op tot blank metaal. 
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• Zorg voor een goede passing van het nieuwe deel. 
• Schuur de beide oppervlakken (bestaand en nieuw paneel) met korrel 36 -50.  
• Reinig het te verlijmen oppervlak met aceton, zowel op bestaand en nieuw paneel. 
• Lijm aanbrengen op het bestaande en het nieuw paneel (8 mm en 5 mm uit de rand). 
• Verdeel de lijm gelijkmatig. Bedek al het kale metaal.  
• Klem om de 20 cm voor 4 uur. Niet verplaatsen. 
• Volledig uitgehard na 24 uur. 

 
Opmerkingen 

• Door een variatie aan materialen adviseren wij vooraf te testen op goede hechting.  
• Volg altijd fabrieksinstructies-instructies bij reparaties. 
• Niet voor chassis- en structurele delen (van de auto).  
• Lees de Materiaal Veiligheidsblad (MSDS) voor aanvang. Beschikbaar op www.colad.co  

 
 
Toepassing (voorbeeld) 
Hieronder en voorbeeld/suggestie voor het verlijmen van een paneel. In de praktijk kan de toepassing 
variëren door specifieke klant omstandigheden of andere specifieke verlijmingen. 
 
Oud paneel en gebied dat verlijmt moet worden: 

• Verwijder het oude paneel (Mechanisch. Geen open vlam. Maximaal 200˚C).  
• Verwijder oude lijmresten, schroeven en laspunten. 
• Verwijder roest, verf en primer van het doelhechtgebied. 
• Slijp alle verbindingsgebieden op tot blank metaal en voor een goede pasvorm. 
• Schuur het oppervlak met schuurschijf met korrel 36 - 50. 
• Recht alle metalendelen en lijn deze uit. Ter test paneel droog aanbrengen. 
• Reinig het te verlijmen oppervlak met aceton. Raak het niet met blote handen aan. 

 
Nieuw paneel: 

• Wanneer het panel is gecoat met Zinc of E-coat. Verwijder de Zinc en E-coat tot het kaal metaal 
zichtbaar is van het gebied dat verlijmt gaat worden. 

• Schuur met korrel 36 - 50. Gebruik korrel 80 wanneer er geen Zinc, E-coat of lak op  
het nieuwe paneel aanwezig is.   

• Maak de te verlijmen delen schoon met aceton. Raak het niet met blote handen aan. 
 
Cartridge: 

• Bevestig de spuitmond. 
• Maak een lijn van 3 cm lijm om een even mix van de twee componenten te krijgen.  

 
Breng lijm aan: 

• Bad 1: Op alle bestaande gebieden die verlijmd worden. 
• Verdeel de lijm gelijkmatig. Bedek al het kale metaal! 

 
• Bad 2: Nieuw paneel: breng lijm aan.  

- 8 mm ongeveer 
- Breng ongeveer 5 mm vanuit de rand aan. 
- Geen tweede bad lijm aanbrengen op gebieden voor punt lassen. 

 
Positioneren: 

• Positioneer het nieuwe panel, gebruik gelijkmatige druk.  
• Paneel niet van het voertuig halen.  
• Wanneer de open tijd (60 minuten) is verstreken en het onderdeel niet is gepositioneerd: Verwijder 

de lijm. Breng lijm opnieuw aan. 
 

Klemmen: 
• Begin in de hoeken, paneeleindpunten en elke positie waar spanning aanwezig is. 
• Klem elke 20 cm stevig vast. 
• Gebruik  schroeven of klinknagels waar klemmen niet kan. 
• Klem gedurende 4 uur (bij 23°C) totdat maximale hanteerbaarheid is bereikt.  

(Langere klemtijden kunnen nodig zijn bij lagere temperaturen. Verplaats het object niet.) 

http://www.colad.co/
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Vervolg: 

• Bewerk de uitpersing bij de naad zoals bij een normale naden-kit. 
• Ga door met lassen als dat  nodig is. In overeenstemming met OEM-aanbevelingen. 
• De epoxy kan worden gebruikt in combinatie met puntlassen als deze nat is op een enkele (primer) 

laag. 
 
Voertuig kan na 24 uur worden gebruikt.  
 
Overspuitbaar 
Spuitbaar met watergedragen-en 2K-lakken na 24 uur. Vanwege de verscheidenheid aan lakken bevelen wij 
voorafgaande tests aan. 
 
Specificaties: 

• Kleur:      Zwart 
• Verpakking:     195 ml 
• Verpakkingseenheid:    6 x per doos 
• Bewaren/opslaan:                                           Koel en droog. Tussen 15°C en 32°C 
• Houdbaarheid:                                               1.5 jaar  

                                                                    (Ook na opening. Laat gebruikte spuitmond zitten) 
• Na gebruik:                                                    Laat na gebruik de spuitmond op de                                                               

                                                                    patroon zitten tegen uitdroging. Gebruik de lijm  
                                                                    opnieuw met een nieuwe spuitmond. 

 
Technische data: 

     Opentijd*:                                                 60 minuten  
                                                                     Wordt ook wel “wet time" of "pot life" genoemd. De  
                                                                     tijd dat de lijm nat genoeg is om te hechten aan een   
                                                                     (tweede) ondergrond. 
 
     Verwerkingstijd *:                                       90 minuten 
                                                                     Tijdens de werk tijd kunnen de reeds geplaatste  
                                                                     delen nog gepositioneerd worden. Neem de  
                                                                     verlijmde delen niet van elkaar af. 
  
     Schuurtijd *:                                              Na totale uitharding: 24 uur 
     Spuitbaar na*:                                           Na totale uitharding: 24 uur       
       Handelbaar*:                                             4 uur bij 23°C. Klem de delen gedurende   
                                                                     de 4 uur. Totdat maximale handelbaar sterkte is         
                                                                     bereikt.   
     Totale uitharding*:                                     24 uur. 
     Temperatuur tijdens aanbrengen:                18˚C - 29˚C 
     Droging:                                                    Kamertemperatuur. (omgeving) 
     Versnelde uitharding:                                  1 x infraroodlamp (max. 150°C) 70 cm afstand 
     Optimale lijndikte:                                      0.25 mm 
     Temperaturen tot:                                      230°C 
     Naadvullende eigenschappen:                      Zeer goed 
     Weerstand tegen zakken:                            Goed. Voor verticale en horizontale toepassingen 
     Trekstrekte MPa @ 23°C:                                 30   (ASTM D-638) 
     Young's Modulus MPa @ 23ºC:                      4550   (ASTM D-638) 
     Rek in %:                                                         3   (ASTM D-638) 
     Shore Hardheid D:                                           80   (ASTM D-2240) 

                 CLTE, 10-6/°C @ -30°C to 0°C                          67   (ISO MAT-2208) 
     CLTE, 10-6/°C @ 100°C to 130°C                     155   (ISO MAT-2208)               

Waarden van laboratoriumtests. Waarden moeten niet worden uitgelegd als een 100% garantie van een 
specifieke batch. 
(* = bij 23°C) 
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Materialen en behandeling 
Ondergrond Voorbereiding oppervlakte.  

Uitharding kamertemperatuur 
Voorbereiding oppervlakte 
versnelde uitharding 
(warmte) 

Metaal Schuren korrel 36 – 80 & 
ontvetten 

Schuren korrel 36 – 80 & 
ontvetten 

Composiet  (SMC, RTM, CFRP) Ontvetten Ontvetten 
 
Materiaal range 
Ondergrond Lap Shear waarde (MPa) 
Koud gerold staal (1.5 mm) 27.8 
Koud gerold staal (0.8 mm) 23.7 
Thermisch verzinkt staal (0.7 mm) 12.6 
Gelegeerd gegalvaniseerd staal  (0.7 mm) 18.5 
6111 Aluminium Alloy (0.9 mm) 11.3 
5052 Aluminium Alloy (0.6 mm) 12.4 
ABS   3.0 
SMC   8.8 

Testomstandigheden: oplosmiddel, schuren (korrel 80), lijndikte 0.25 mm, temperatuur 23°C. 
 
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 
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