
 
 
 

 
 
Primamelt 36-264 
 
Hotmelt voor het boekbinden 
 
Bijzondere kenmerken 

• Wit - doorschijnend  

• Hoge kleefkracht en snel afbinden 

• Medium open tijd 
 
Toepassing 
Primamelt 36-264 is geschikt voor het garenloos binden van boeken op industriële snellopende machines. 
Met Primamelt 36-264 produceert men paperbacks, magazines, brochures en boekblokken (genaaid of 
garenloos) om nadien in de harde banden in te hangen.  Om maximale page pull & flex waarden te 
bekomen is het essentieel een correcte rugvoorbehandeling uit te voeren.  Primamelt 36-264 verwerkt zeer 
zuinig, bevuilt de machines niet en heeft een redelijke lange open tijd. Hij heeft nochtans een snelle setting 
wat toelaat in lijn te snijden.  Primamelt 36-264 bevochtigt het papier zeer goed wat een hoge adhesie 
waarborgt op de meeste papiersoorten. De hoge tack verhindert het schuiven van de kaft.  Mag gebruikt 
worden op de meeste boekbinderij machines. Primamelt 36-264 is ideaal voor het maken van foto albums 
op een Hünkeler machine. (160°C / 180°C) 
Ideale verwerkingstemperatuur tussen 130°Cen 160°C op machines met rol applicatie. 
 
Opmerkingen 
Verzeker U ervan dat de lijmtemperatuur behouden blijft door vaak en regelmatig bij te vullen.  Bij tijdelijke 
stilstand van de machine, de temperatuur verlagen om degradatie van de lijm te vermijden. 
 
Reiniging 
Het is ten zeerste aan te raden de lijmbak regelmatig grondig te reinigen om papier of andere onreinheden 
te verwijderen.  Het reinigen kan warm gebeuren met onze Cleaner 40-085. 
 
Veiligheid en gezondheid 
Zie veiligheidsinformatieblad voor dit product. 
 
Eigenschappen 
Type                     hotmelt 
Kleur                                        wit - doorschijnend in vloeibare vorm 
Vorm                                       granulaat 
Viscositeit      bij 150°C     3000 mPa.s (Brookfield) 
                 bij 175°C               1500 mPa.s (Brookfield) 
Verwekingspunt                               78°C (Ring & Ball) 
Lijmfilm                                      taai, flexibel 
 
 
Bewaring  
Het is aan te raden de hotmelt te verwerken binnen de 12 maanden na aankoop en hem te bewaren op een 
droge plaats en beneden de 25°C.  HS No.        35 06 9100  
 
Waarschuwing 
De richtlijnen op deze documentatie zijn het resultaat van proeven en onze ervaringen. Gezien de 
verscheidenheid van materialen en de vele toepassingsmogelijkheden, kunnen wij niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor de bekomen resultaten. Het is noodzakelijk ons product voorafgaandelijk te evalueren. 
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