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TECHNISCHE FICHE

Transfix
TRANSPARANTE LIJM MET 700% REK

Hecht op poreuze en gladde ondergronden, zelfs op polypropyleen (zonder 
primer).

Blijvend flexibel en overschilderbaar.

Kan zelfs onder water gebruikt worden.

Gebruik

• Oppervlakken reinigen en droogmaken - gladde oppervlakken opruwen.
• Op zeer poreuze oppervlakken meer Transfix aanbrengen.
• Transfix aanbrengen op beide oppervlakken, na 5 minuten samenvoegen.
• Dikke lagen in verschillende dunne lagen aanbrengen.
• Naden gladstrijken met Novatio Safety Clean.

Product [TIX]

Karakteristieken

Deze monocomponent transparante pasta hecht op de meest 
gebruikte materialen en is na uitharding extreem flexibel. Transfix is 
hierdoor uitermate geschikt voor het verbinden, afdichten of 
herstellen van materialen met een groot verschil in 
uitzettingscoëfficiënt.

Toepassingen

• herstellen van afdekzeilen, zetelbekledingen, soepele leidingen in 
PVC, polypropyleen, rubber of vinyl.

• herstellen van gaten en scheuren in kunststofweefsels 
(rubberboten, boeien, regenkleding).

• Hecht op metaal, hout, glas, leder, linnen, canvas, vinyl en zelfs op 
polypropyleen.

Verpakking

Transfix - tube 95ml 505020000

Technische Eigenschappen

• Kleur: transparant.
• Geur: ether.
• Hardheid: 75-85 Shore A.
• Treksterkte: 21 N/mm².
• Rek: 700%.
• Diëlectrische weerstand: 500 Volt/mm (25 

Micron).
• Temperatuurbestendigheid: -84°C tot +100°C.
• Werktijd: 10 minuten.
• Uitharding bij 20°C:

70% na 8 uren
100% na 24 uren

• Chemische weerstand: uitstekend - salpeterzuur 
(20%) - acetaten (10%) - zwavelzuur (10%) - 
melkzuur (5%) - chloorwaterzuurstof (20%) - 
boorzuur - alcoholen - voedingswaren - oliën - 
zeewater - fenolen.

• Shelf life: 2 jaar in gesloten verpakking, indien 
droog, koel en vorstvrij bewaard.

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 
veiligheidsfiche te raadplegen.
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Huidvorming na 10 minuten - volledige doorharding na 24 u.


