
STERKTE, SNELHEID, 
BETROUWBAARHEID

Structurele lijmen
RITE-LOKTM structurele lijmen combineren snel uitharden met een hoge trek-, afschuif- en afpelsterkte voor maximale prestaties. 
RITE-LOKTM structurele lijmen worden gebruikt om verbindingen te maken voor permanente en wisselende belastingen. Ze maken het 
mogelijk om verschillende materialen te verbinden, ter vervanging van solderen, bouten/moeren, klinknagels en andere traditionele 
mechanische verbindingsmethoden.
De RITE-LOKTM structurele lijmverbinding verdeelt de belasting gelijkmatig over de verbinding. Dit voorkomt puntbelasting en zorgt 
voor bestendigheid tegen trillingen.

SA30
Tweecomponenten acrylaatlijm die niet hoeft te worden 
gemengd
Universele lijm, ideaal voor het verlijmen van metaal op metaal
Verlijmt ook hout, ferriet, keramiek en kunststoffen
Gebruikt bij de fabricage van apparaten en sportartikelen

EP20
Tweecomponenten, kneedbare epoxy stick
Ideaal voor noodreparaties van pijpen, tanks en gietproducten
Ook gebruikt voor het herstellen van metalen onderdelen
Zeer taai
Kan gevijld, getapt, geboord, geschuurd en geverfd worden
Verlijmt metaal, glasvezel, kunststof en hout
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SA40
Tweecomponenten structurele lijm, die snel uithardt 
wanneer het in gelijkmatige hoeveelheden wordt gebruikt bij 
kamertemperatuur
Mengen is niet nodig – de componenten harden uit bij contact 
tijdens de assemblage
Geformuleerd voor het verlijmen van metaal op metaal en 
ferriet op metalen oppervlakken
Hardt snel uit 
Uitstekende weersbestendigheid 

SL65
Tweecomponenten, zilvergevulde epoxylijm, ontworpen om 
elektrisch geleidende verbindingen te maken
Goede hechting op verschillende substraten
Ideaal voor het aanbrengen en repareren van elektrische en 
elektronische verbindingen
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Snel uithardend
Slagvast
Verlijmt een breed scala aan substraten
Permanente, taaie en veerkrachtige verbindingen
Hoge afpelsterkte
Verbeterde bestendigheid tegen thermische shock en grote 
temperatuurverschillen
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Bestand tegen weersinvloeden en de meeste 
chemische substanties
Geen schade aan het substraat, aangezien boren niet nodig is 
en er geen vervorming plaatsvindt (lassen/solderen)
Maakt het productieproces minder specialistisch
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Siliconen afdichtingsmiddel 
RITE-LOKTM Silicone Sealant is een vochtuithardende acetoxy RTV (vulcaniserend bij kamertemperatuur) siliconen afdichtingsmiddel 
voor hoge temperaturen, ontworpen voor het maken van pakkingen en voor afdichtingstoepassingen.

SC6151
Flexibel
Uitstekend vullend vermogen
Breed temperatuurbereik -50 tot +260°C
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Productklasse SA30 SA40 EP20 SL65 SC6151

Uiterlijk Licht roomkleurig Component A: licht strokleurig, 

component B: groen

Grijze klei Zilverkleurige pasta Rood/oranje pasta

Vullend vermogen 1 mm 0,3 mm Niet vastgesteld 4 mm

Viscositeit cPs 22,000 Component A: 900-1400 en 

component B: 1000-1500

Klei Epoxypasta

Trek-/afschuifsterkte 15 – 22 N/mm² >9 N/mm² Niet vastgesteld 7-14N/mm²

Constant temperatuurbereik -50 tot + 130°C -50 tot + 120°C -50 tot + 120°C -50 tot + 120°C -50 tot + 260°C

Tijd tot handvast 90 sec 30 sec 20 minuten 4 uur

Uithardingstijd 

volledige uitharding

24 uur 24 uur 24 uur 24 uur Kleefvrij 30 min. (25ºC, RH 50%) 

Hardt met een snelheid van 

2 mm/dag

Activator N.v.t. N.v.t. N.v.t. Helder

Chemisch type Acetoxy-hardend RTV siliconen 

afdichtingsmiddel
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Belangrijke kennisgeving:

De informatie in deze brochure is gebaseerd op tests en gegevens die volgens 3M betrouwbaar zijn, echter de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke uitspraken in informatie wordt niet gegarandeerd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of een specifieke 3M Rite Lok geschikt is voor de beoogde doeleinden en voor de toepassingsmethode van de gebruiker.
Op alle aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot 3M Rite Lok zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, indien toepasselijk naar geldend recht.


