BISON KIT

®

PRODUCTOMSCHRIJVING
Vloeibare contactlijm op basis van synthetische rubber, kunstharsen en oplosmiddelen.
TOEPASSINGSGEBIED
Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer, board, plastic randen, trapranden,
vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim
onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Niet geschikt voor polystyreenschuim
(piepschuim).
EIGENSCHAPPEN
Universeel
Direct vast
Extra sterk
Vochtbestendig
Zeer goed bestand tegen vorst
Bestand tegen olie, basen en zuren
Eenvoudig te verwerken
Omschrijving
Tube 50 ml schapdoos
Tube 50 ml kaart
Tube 100 ml schapdoos
Tube 100 ml kaart
Bus 250 ml
Bus 750 ml
Bus 2,5 l

Artikelnr.
1301054
1301055
1301108
1301106
1301120
1301140
1301157

BE
24
12
15
12
6
6
1

EAN (stuks)
8719 6099
8710439 059976
8710439 008714
8710439 000350
8710439 060026
8710439 011431
8710439 011578

EAN (BE)
8710439 000275
8710439 000930
8710439 032900
8710439 003436
8710439 008752
8710439 003993
8710439 011578

07-07-2006

VERWERKING
Bewerking ondergrond: De te lijmen delen moeten droog, vet- en stofvrij zijn. Delen moeten
goed op elkaar sluiten.
Gereedschap: Stevige kwast of lijmkam voor het instrijken van grote oppervlakken.
Gereedschap reinigen met Bison Ontvetter.
Aanbrengmethode: Tweezijdig aanbrengen. Bij lage temperaturen moet erop gelet worden, dat
de te lijmen materialen en de lijm op kamertemperatuur zijn.
Koude materialen hebben nl. een sterke aantrekkingskracht voor aanwezig vocht. Vocht op de
lijmlaag kan funest zijn en de verlijming volledig doen mislukken.
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden +10°C.
Droogtijd: 10-40 minuten.
Verbruik: Afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen: 2-2,5 m2 / liter (tweezijdig
ingestreken).
GEBRUIKSAANWIJZING
Beide delen gelijkmatig instrijken. Poreus materiaal 2x instrijken; de tweede maal nadat de eerste
laag droog is. De droogtijd is afhankelijk van het soort materiaal en de temperatuur. Als de
lijmlaag nog net even kleeft (pikt) en geen draden meer trekt als men er met de vinger op drukt,
de materialen direct op de juiste plaats aanbrengen, verschuiven is niet meer mogelijk.
Vervolgens het gehele oppervlak stevig aankloppen met een rubberhamer of aanrollen met een
aandrukrol. Persen met behulp van een pers is eveneens mogelijk indien de persdruk over het
gehele oppervlak gelijkmatig verdeeld en voldoende hoog is. Hobbels en holten maken het
hechtingsvlak kleiner. Luchtblazen kan men vermijden door bij het bevestigen het materiaal
a.h.w. af te rollen. Bison Kit heeft een zeer hoge aanvangshechting. De lijmvlakken alleen met de
handen aanduwen is echter niet voldoende. Stevig aankloppen of aanrollen blijft voor een
optimaal resultaat in alle gevallen noodzakelijk. Persen met klemmen, die alleen druk op de
randen geven, is beslist onvoldoende. Zet tijdens het drogen de met Bison Kit ingesmeerde
materialen nooit op de tocht of in een ruimte waar waterdamp of stof aanwezig is. Relatieve
luchtvochtigheid bij voorkeur niet hoger dan 65%.
PRODUCTOMSCHRIJVING
Vloeibare contactlijm op basis van
synthetische rubber, kunstharsen en
oplosmiddelen.
EIGENSCHAPPEN
Verdunbaarheid: indien nodig alleen
verdunnen met Verdunner voor Bison Kit.
Temperatuurbestendigheid: Bison Kit is
temperatuurbestendig van -15°C tot +70°C.
Vochtbestendigheid: goed.
Chemicaliënbestendigheid: bestand tegen
olie, basen en zuren.
TECHNISCHE GEGEVENS
Basisgrondstof : polychloropreenrubber.
Kleur : geel/bruin.
Vast stofgehalte : 24,5%.
Dichtheid : 860 kg/m3.
Viscositeit : 3,5 Pa.s. bij 20°C.
Vlampunt : K1 (<21°C).
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Symbool = F Xi N
R 11 = Licht ontvlambaar.
R 36 / 38 = Irriterend voor de ogen en de
huid.

R 51 / 53 = Vergiftig voor in het water
levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
R 67 = Dampen kunnen slaperigheid en
duizeligheid veroorzaken.
S 2 = Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 16 = Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 24 / 25 = Aanraking met de ogen en de
huid vermijden.
S 26 = Bij aanraking met de ogen
onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen.
S 29 = Afval niet in de gootsteen werpen.
S 46 = In geval van inslikken onmiddellijk
een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
S 51 = Uitsluitend op goed geventileerde
plaatsen gebruiken.
P99 = Bevat pijnhars. Kan een allergische
reactie veroorzaken.

OPSLAGSTABILITEIT
Bison Kit kan minimaal 24 maanden worden
bewaard, mits op koele plaats in goed
afgesloten verpakking. Het verdient
aanbeveling Bison Kit in vorstvrije ruimte te
bewaren. Vorstbestendigheid: zeer goed
bestand tegen vorst. Mocht de lijm ten
gevolge van de vorst wat zijn ingedikt, dan
op normale dikte brengen door enkele uren
te verwarmen bij ca. +20°C.

LIJMVLEKKEN
Verwijderen door het materiaal, indien
mogelijk, in Bison Lijmvlekverwijderaar te
dompelen. In andere gevallen, verse
vlekken verwijderen met wasbenzine.
Oudere vlekken met verfafbijt behandelen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de
grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder onze producten worden
gebruikt, 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.

