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TECHNISCHE FICHE

Trimfix WT
HIGH-TECH VERNEVELBARE LIJM IN SPUITBUS MET SPECIALE WEBTECHNOLOGIE

Hars/rubber lijm op basis van een organisch oplosmiddel met een zeer goede 
onmiddellijke kleefkracht.
Spuitpatroon instelbaar van 2,5 cm tot 12 cm.

Kan de meeste materialen met elkaar verlijmen.

Zowel geschikt voor permanente als niet-permanente verlijming.

Hitte-, koude- en vochtbestendig.

Gebruik

• Goed schudden voor gebruik en spuitkop instellen.
• Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond vanop +/-20cm.
• Lijm tweezijdig aanbrengen, 2 tot 5 minuten laten drogen en samendrukken (twee lagen op heel poreuze materialen)
• Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.                                                                                                       
Niet geschikt voor verlijmen van PVC-film en laminering. 
Deze spuitbus is voorzien van een verdraaibare spuitkop in 3 debietstanden : Laag, Medium en Hoog.
 

Product

Karakteristieken

Trimfix WT is een High-Tech verspuitbare lijm in spuitbus op basis 
van synthetisch rubber, die zeer opvallend is door zijn speciale 
webtechnologie (WT). Door de combinatie van de lijm en de speciale 
spuitkop kan deze verspoten worden in een webstructuur, waardoor 
hij ook zeer goede resultaten biedt op ruwe ondergrond. Trimfix WT 
is ideaal waar spuitapparatuur, borstel of andere 
applicatietechnieken niet toepasbaar zijn.

Toepassingen

• Trimfix WT kan gebruikt worden in :
bekledings- of aanverwante branches
textiel-bekleding-meubel-interieurbouw
standenbouw, autoherstelling, verpakking, etikettering, ...

• niet geschikt voor het verlijmen van P.V.C.films en 
toepassingsgebieden boven de 50°C waar pelkrachten opkomen

• Trimfix WT is geschikt voor het verlijmen van papier, textiel, karton, 
schuimstoffen, polyurethaanschuim, kurk, polyestyreen, vilt, vinyl, 
kunststoffen, reproducties, glasvezel, ..., onderling alsook met 
elkaar op ondergronden zoals glas, metaal, hout, keramiek, beton, 
muurbezetting, vezelplaat,... .

Verpakking

Trimfix WT - aerosol 400ml 511002000

Technische Eigenschappen

• Basis: synthetisch rubber in een mengsel van 
organische oplosmiddelen.

• Soortelijk gewicht: 0,8 kg/liter.
• Vaste stoffen: 15 % +/-1%.
• Kleur: geel-transparant.
• Droogtijd : tussen 10 en 60 minuten.
• Open tijd: max. 3 minuten.
• Hittebestendigheid 50°C constant - piekbelasting: 

100°C.
• Verbruik: 5 à 6 m² bij een lichte verbinding.
• Reinigingsmiddel: Novatio Safety Clean.
• Spuitbreedte is regelbaar: van +/- 2,5 cm tot 12 

cm.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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