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TECHNISCHE FICHE

Fix Primer
TRANSPARANTE PRIMER VOOR HET VERLIJMEN VAN MOEILIJKE KUNSTSTOFFEN

Opent de poriën van kunststoffen.

Verbetert de hechtsterkte.

Eenvoudig in gebruik.

Gebruik

• Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond.
• Dun aanbrengen op de beide oppervlakken en laten drogen.
Geeft geen meerwaarde op metalen.
 

Product

Karakteristieken

Fix Primer bevordert de hechting op moeilijke materialen zoals: 
Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), PMMA, bakelite, 
Polycarbonaat, Viton rubber, polyolefins, PTFE, silicone, ... . Fix Primer 
laat zelden sporen na. Fix Primer kan gebruikt worden bij 
verlijmingen met Al-Fix, Al-Fix Gel, Al-Fix Flexible en Al-Fix Black, maar 
levert ook goede resultaten opleveren in combinatie met High Tech 
Tape, High Tech Tape Transparant., HCS Tape, ... . FIX PRIMER kan op 
blanke metalen en roestvrij staal de hechting benadelen.

Toepassingen

• fabricatie van plastic speelgoed
• fotokaders
• luchtverversers
• decoratieve panelen op meubels (P.P.)
• handgrepen op staal
• PP gereedschapshandvaten op metaal
• verlijmen van polyurethaan koord
• assemblage van polyurethaan onderdelen
• plastic lagers op assen
• rubberprofielen
• verlijmen van plastic tandwielen of aandrijfrollen op metalen of 

kunststoffen
• siliconen rubbers
• O-ringen

Verpakking

Fix Primer - aerosol 50ml 502110000

Technische Eigenschappen

• Solventbasis: heptaan.
• Kleur: transparant.
• Verdampingstijd: < 10 seconden.
• Viscositeit: 3 - 6 cps.
• Vlampunt: -12°C.
• Droogtijd: < 30 seconden.
• Treksterkte: afhankelijk van het materiaal 3-10 N/

mm².
• Optimale treksterkte: na 24 uur.
• Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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