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Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, 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.

Universele licht geactiveerde lijm reparatielijm
BOOster

6313500 - Bison Booster Blister 3 g nl/Fr

eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten schoon, droog en stof- 
en vetvrij zijn.

Verwerking
gebruiksaanwijzing:
Om het
membraan te doorboren, draait u de hele dop met de klok mee stevig op de 
tube. Schroef de dop los om
de applicator zichtbaar te maken. Breng een royaal laagje lijm op een zijde aan 
en druk de delen tegen
elkaar. Schakel de LED lamp in: Plaats de lamp rechtop en schuif de schakelaar 
naar beneden. Activeer
de uitharding door het licht gedurende 5 sec. op de lijm te laten schijnen 
(afstand < 5 cm, warmteontwikkeling
is ongevaarlijk). Na gebruik: Reinig de spuitmond met een droge tissue en 
plaats de dop snel terug. Bewaren
op een koele, droge plaats. 
Vlekken/resten: Natte lijmvlekken onmiddellijk verwijderen met aceton. 
Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

technische speciFicaties
Uiterlijk: kleurloos, helder
Basisgrondstof: Methoxyethyl  
 cyaanacrylaat met UV initiator

opslagcondities
 Bewaar de tube staand
op een koele, droge plaats.

Verpakkingsgroottes
3g tube incl. LED (batterijen inclusief)

 

prodUctomschrijVing
Super snelle en extreem sterke reparatie lijm met geïntegreerde LED lamp 
welke lijmen op commando mogelijk maakt. Zodra de unieke lijmformule 
wordt geactiveerd door het licht van de LED lamp hardt de lijm binnen enkele 
seconden volledig uit.  BISON BOOSTER lijmt, vult en dicht  allerlei soorten 
materialen af. Fixatie van de te verlijmen delen is niet nodig. Dankzij de 
uitstekende vul eigenschappen van de lijm is het ook nu mogelijk niet precies 
passende oppervakken te verlijmen (niet mogelijk met gewone secondelijm).

toepassingsgeBied
BISON BOOSTER heeft een universeel toepassingsgebied en is het ook geschikt 
voor het verlijmen van
niet-transparante materialen: lijmen, vullen en afdichten van diverse 
kunststoffen, porselein, keramiek,
glas, metaal, hout, rubber en nog veel meer. Niet geschikt voor PE, PP, en 
piepschuim.

eigenschappen
· Lichtgeactiveerde reparatielijm
· Super snel en extreem sterk
· Met hoogwaardig LED-licht incl. 2 batterijen
· Unieke formule met UV-initiator
· Vult gaten & dicht scheuren
· Werkt op alle soorten materialen en oppervlakken

VoorBereiding
persoonlijke bescherming: De LED-lamp straalt een kleine hoeveelheid UV-
licht uit. Rechtstreekse blootstelling aan fel licht kan de
ogen beschadigen. Niet in de lichtstraal kijken en niet op mensen of dieren 
richten.


