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TECHNISCHE FICHE

Trimfix
VEELZIJDIGE LIJM IN SPUITBUS

Ideaal voor het verlijmen van grote oppervlakken.

Morsen behoort vanaf nu tot het verleden.

Hitte-, koude- en vochtbestendig en droogt niet uit.

Ideaal voor niet-permanente verlijmingen.

Gebruik

• Schudden vóór gebruik.
• Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond, indien nodig eerst reinigen met Multifoam en/of Safety Clean.
• Aanbrengen in een dunne, gelijkmatige film. Op poreuze materialen éénzijdig aanbrengen en direct samenvoegen, op gladde 

materialen tweezijdig aanbrengen en ± 3 min. laten drogen vóór het samenvoegen.
• Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.                                                                                             
Gebruik Trimfix WT op heel poreuze materialen.

Product

Karakteristieken

Trimfix is een lijm in spuitbus op basis van synthetisch rubber met 
een groot toepassingsgebied. Trimfix verlijmt duurzaam, snel en dit 
zonder slierten en druipen. Trimfix is ideaal voor het verlijmen van 
grote oppervlakken, waarbij een dunne en transparante lijm 
aangewezen is.

Toepassingen

Is geschikt voor de verlijming van: papier, textiel, karton, 
schuimstoffen, polyurethaan, kurk, polystyreen, vilt, vinyl, 
kunststoffolie, reproducties, ... onderling en ook op glas, metaal, 
keramiek, hout, beton, ... .

Verpakking

Trimfix - aerosol 500ml 511001000

Technische Eigenschappen

• Basis: synthetisch rubber in oplossing.
• Soortelijk gewicht: 0,77 kg/dm³.
• Vaste stoffen: 22,5 - 24,5%.
• Viscositeit: 100-300 Cps bij 20°C.
• Kleur: melkwit.
• Droogtijd: ca. 5 minuten bij 20°C.
• Open tijd: max. 45 minuten.
• Hittebestendigheid: 80°C constant - 

piekbelasting: 100°C.
• Verbruik: 1,5 a 2 m² per bus (éénzijdig).
• Reinigingsmiddel: NOVATIO SAFETY CLEAN.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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