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 Lijmen is de toekomst
  Steeds vaker vervangt de lijmtechniek in de industrie traditionele 
verbindingsmethoden zoals schroeven, (vast)klinken of lassen. In 
het assortiment van 3M vindt u een ruim aanbod van krachtige en 
innovatieve lijmen.
 

 Betrouwbare verbindingen – Gemakkelijk 
te gebruiken
  Met lijmen van 3M verbindt u zowel gelijkaardige als verschillende 
substraten. Bijvoorbeeld: metalen, laagenergetische kunststoffen zoals 
PE en PP, vezelcomposieten, keramiek, glas of rubber. Lijmen van 3M 
bieden optimale oplossingen voor tal van toepassingen: van eenvoudig 
bevestigen tot zwaar te belasten verbindingen.
 

 Nieuw in het assortiment 
 Scotch-Weld  ™   Lijmen verbinden zowel substraten van hetzelfde als 
van een verschillend type zonder schade toe te brengen.   
Het Scotch-Weld  ™   assortiment is uitgebreid en bevat nu ook anaërobe, 
cyanoacrylaat- en constructielijmen / UV-uithardende lijmen.

  3M  ™   Power Line zijn kitten op polyurethaan- en hybride basis.   De 
producten werden ontwikkeld voor toepassingen in de algemene 
industrie, voertuigbouw, bouwindustrie of op de maritieme markt.

 

 Kwaliteit vinden wij belangrijk
  Al sinds decennia is 3M, een wereldwijd 
toonaangevend bedrijf, de norm voor 
lijmtechnologie. Alle lijmen en kitten van 
3M bieden u de   “Originele 3M-kwaliteit”  : 
Rendement, geavanceerde technologie, 
hogere productiviteit, optimale service en 
wereldwijde research en ontwikkeling.
 

 Van 3M krijgt u goed advies
  Houd al in de constructiefase van het project rekening met de eisen van 
de lijmtechniek. Zo zorgt u ervoor dat lijmen met succes kunnen worden 
gebruikt. Onze deskundige adviseurs vertellen u graag alles over hoe u 
producten en productieprocessen kunt optimaliseren en uw kosten kunt 
verlagen.

  Profi teer van de decennialange ervaring van 3M in lijmtechnologie.

  Let in deze producthandleiding op de bijzondere aanwijzingen bij 
speciale lijmen:

    
   Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

    Zeer krachtig of bijzonder geschikt voor bv. hoge temperaturen of 
laagenergetische kunststoffen zoals PE, PP, enz. 
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 Inhoudsopgave 

 Uitvoerige technische productinformatie vindt u op het internet: 
  www.3M.be/Bonding of www.3M.nl/lijmen 

 Voor gericht advies of verdere vragen kunt u ons de ingevulde 
vragenlijst toesturen of met ons per telefoon, fax of e-mail 
contact opnemen. 

 1. Toepassing  Nieuwe toepassing  
  Ja  

 Neen

    Lijmen    Coaten  
  Ingieten  

 Afdichten

  Beschrijving 

 Methode tot nu toe 

 2. Eindproduct 

 3. Grootte van het lijmvlak 
 Lengte x breedte / diameter 

 4. Materialen   
  Geef een precieze beschrijving

  •   Koper (in plaats van metaal) 

  •   Hard pvc, PC, enz. (in plaats van kunststoffen)

 

 5. Belasting 

 5.1 Temperatuurtoepassingsbereik van / tot

    Kort  
  

   Continu

 

 5.2 Mechanische invloeden

  Trek-, afschuif-, afpel-, scheur-, slagbelasting, trillingen, enz.

 

 5.3 Chemische invloeden

  Water, chemische producten, milieu-invloeden, enz.

 

 6. Oppervlaktevoorbehandeling 
 7. Verwerking   Handmatig    

  Automatisch  

 

   Verwerkingstijd (min / u)  
                   

 

 

  Bestrijken    Spuiten    Overige     

 

 

 8. Volume 
 (  Stuks / liter)     

           maand / jaar  

    Eenmalig    

   Regelmatig

 

 9. Overige 

 U wenst:
   Telefonisch antwoord   

   Stalen  

   Technische informatie  
   Bezoek na afspraak 

 Datum

  Firma

  Bedrijfstak 
 Straat

  PC / plaats

  Contact

  Afdeling

  Telefoon

  Fax

  E-Mail 

 Faxmodel  kopiëren - invullen - faxen - mailen 

 Ons faxnummer en mailadres vindt u op de 

achterkant van de producthandleiding 

 Service 

oneel 

 Technische vragenlijst 

3



 Inleiding 

 De juiste lijm voor elke toepassing 
 3M lijmen bieden je de mogelijkheid om de meest uiteenlopende 
substraten met elkaar te verbinden. Houd rekening met enkele 
belangrijke aanwijzingen die u helpen om de juiste lijm voor de gewenste 
toepassing te kiezen. 

 Keuzehulp 

 Afb. 1 

 Substraat 

 Waterdruppel 

 Afb. 2 

 Waterdruppel 

 Substraat 

 weten! 
 Goed     om 

 Selectiecriteria voor lijmen 

 Aan welke eisen moet de lijm voldoen?

  Met de keuzehulp komt u in één oogopslag te weten welk type 3M-lijm 
het best voldoet aan uw specifi eke eisen op het gebied van 
sterkte en open tijd.

  Beslissende factoren voor het gebruik van lijmen zijn bv. de oppervlakte-
energie van de substraten die moeten worden verbonden, de specifi eke 
gebruiksomstandigheden en de krachten die op de verbinding inwerken.

 
 Welke substraten wilt u verbinden? 
 Lijmen van 3M verbinden zowel substraten van hetzelfde als van een 
verschillend type. Niet alle lijmen zijn echter geschikt voor elk substraat.

  Over het algemeen geldt het volgende: op substraten met een hoge 
oppervlakte-energie – bv. staal, glas, keramiek, enz. – wordt een 
goede kleefkracht verkregen. Kritiek zijn verlijmingen op enkele 
laagenergetische kunststoffen, zoals polyolefi nen (PE en PP) of PTFE 
(bv. tefl on  ®  ), en op siliconenhoudende substraten.

  Voor de keuze van de geschikte lijm is de volgende vraag beslissend: 
Hoe hoog is de oppervlakte-energie van de te verlijmen substraten?

  Zo bedraagt bv. de oppervlakte-energie van polytetrafl uorethyleen 
(PTFE) slechts 18 mN / m. Die van polypropyleen (PP) en polyethyleen 
(PE) bedraagt ong. 30 resp. 32 mN / m. Bij metalen ligt de oppervlakte-
energie tussen 1000 en 5000 mN / m.

  In de praktijk wordt deze energie met speciale inkten gemeten. 
Om de oppervlakte-energie te kennen moet de kunststof waaruit 
het artikel gemaakt werd, opgevraagd worden bij de fabrikant of 
leveranciers. Anders helpt de test met een waterdruppel: Vormt er zich 
een waterdruppel (afb. 1), dan kunnen we ervan uitgaan dat het een laag 
energetisch oppervlak is (bv. PTFE of PE). Verspreidt de vloeistof zich, 
dan is er sprake van een oppervlak met een hogere energie (afb. 2).

  Weekmakers (bv. in PVC) of release agents kunnen de gelijmde 
verbinding op lange termijn beïnvloeden. De lijm moet in elk geval 
met de te verbinden substraten verenigbaar zijn, d.w.z. de vereiste 
sterkte bereiken zonder de samen te voegen onderdelen aan te tasten. 

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 Scotch-Weld  ™  • 

 POWERLINE  • 

 • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 
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 Afschuifkrachten  
De krachten werken evenwijdig 
op het lijmvlak in (gelijkmatige 
oppervlaktebelasting). 

 Trekkrachten  
De krachten werken loodrecht 
op het lijmvlak in (gelijkmatige 
oppervlaktebelasting). 

 Afpelkrachten   
De krachten werken uitsluitend 
op de rand van het gelijmde 
oppervlak in, zodat slechts 
een kleine hoeveelheid lijm ze 
kan tegenwerken.

 

 Splijtkrachten    
Deze krachten worden 
niet gelijkmatig over het 
lijmvlak verdeeld, maar zijn 
op een beperkte ruimte 
geconcentreerd. 

 Aan welke voorwaarden moeten bij het gebruik 
van de lijmen worden voldaan? 
 Een belangrijke invloedsfactor voor een verlijming is de optimale 
voorbereiding van de te verlijmen onderdelen, zodat een hoge 
lijmkracht kan worden ontwikkeld. De te verlijmen oppervlakken 
moeten droog, vrij van stof, olie, release agents en andere 
onzuiverheden zijn.

  Ook moet bij het kiezen van de lijm rekening worden gehouden met 
de vorm van de belasting die op de lijmverbinding inwerkt. Cruciale 
factoren bij constructieve lijmverbindingen zijn het type van de 
verbinding en de grootte ervan.

  In de praktijk wordt de voorkeur gegeven aan de overlappende 
schuifverbinding. Bij afschuif- en trekkrachten wordt de kracht 
gelijkmatig over het volledige oppervlak verdeeld.

  Behalve met mechanische belasting moet eventueel ook rekening 
worden gehouden met de gebruikstemperatuur. De sterkte van de 
verbinding kan hier namelijk van afhangen. Over het algemeen geldt 
het volgende: hoe hoger de temperatuur, hoe zwakker de verbinding.

  Verdere factoren voor de te verwachten lijmsterkte zijn bv. de 
resistentie van de lijm tegen verouderingsinvloeden zoals het weer, 
vocht, oliën en diverse chemische producten. 

 Lijmen 
 •    verbinden substraten van dezelfde en van een verschillende 

soort met elkaar en garanderen een gelijkmatige verdeling van 
de belasting.

  •    maken het gebruik van dunnere materialen mogelijk. 
Zodoende kan men een aanzienlijke reductie in het gewicht
van de constructie en de kosten realiseren.

  •     maken fl exibele verbindingen, een hoge dynamische sterkte en een 
sterke trillingsdemping mogelijk. In vergelijking met mechanische 
verbindingen treedt materiaalmoeheid minder snel op. 

 •     maken een verbinding mogelijk zonder de materiaal-
  structuur te vernielen. Boorgaten voor mechanische bevestigingen 
zijn niet nodig.

  •    laten bij het verlijmen toe om 2 verschillende metalen te verbinden 
zonder galvanische corrosie te veroorzaken en fungeren 
tegelijkertijd als isolatielaag tussen de substraten.

  •    geven de ontwerpers een grote bewegingsvrijheid met betrekking 
tot de vormgeving, de materiaalkeuze en de productietechniek. 
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 inspanning  
 Minimale 

 Maximale sterkte 
 2-componenten-constructielijmen 
voor het EPX-verwerkingssysteem
  1- en 2-componenten-constructielijmen – Standaard
  De Scotch-Weld  

™  

 Constructielijmen van 3M bevatten geen oplosmiddelen en verkrijgen 

een hoge structurele sterkte op vrijwel alle oppervlakken. Met het EPX-systeem kunnen 

deze producten eenvoudig, snel en zorgvuldig worden verwerkt: doseren – mengen – 

aanbrengen in slechts één handeling.

  In de klassieke variant kunnen 1- en 2-componenten-constructielijmen ook door middel 

van een rakel of een spatel worden aangebracht. 
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 Materiaal / basis  1K- en 2K-epoxyharsen  2K-polyurethanen  2K-acrylaten 

 Metalen  ••  ••*  •• 

 Kunststoffen  ••  ••  •• 

 Elastomeren / rubber  –  •  • 

 Glas / keramiek  ••  ••  •• 

 Leer / stof / vilt  •  •  • 

 Hout / kurk / karton  ••  ••  •• 

 * alleen op oppervlakken die van een primer voorzien zijn of gelakt werden 

 Scotch-Weld  ™   Constructielijmen van 3M zijn geschikt om metalen zoals aluminium, 

koper, messing en staal bijzonder sterk te verlijmen en om tal van kunststoffen zoals 

ABS, PC, PE, PMMA en PP structureel te verbinden. Een hoge sterkte wordt ook 

op glas, keramiek, hout en vele andere substraten verkregen. 

 ••   zeer geschikt   
  •   geschikt
  –   niet aan te bevelen 
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 Keuzehulp 

 Epoxyharsformuleringen 
 Het EPX-systeem maakt het mogelijk om de Scotch-Weld  ™   
constructielijmen met een korte voorbereidingstijd spaarzaam en precies 
te verwerken. 

 Zorgvuldige 
         en   precieze 
 verwerking 

 Dit hebt u nodig:
•   Handmatige of pneumatische EPX-dispenser
•   2-componenten-constructielijm in de dubbel patroon
•   Mengneus

  De EPX constructielijmen worden puntsgewijs of rupsvormig 
aangebracht.

 

 Epoxyharslijmen worden gekenmerkt door een hoge sterkte en 
chemische resistentie. 

 De verschillende lijmtypes

  Hard
  •   Statische belasting

•   Hoge afschuifsterkte 

   DP 100 / DP 270 / DP 760

  Flexibel
  •   Dynamische en schokbelastingen

   DP 105 / DP 125 / DP 190

  Taai-elastisch
  •   Verenigen de voordelen van de harde en fl exibele lijmtypes:

   hoge afschuifsterkte, goede afpelkracht, goede slagvastheid

   DP 110 / DP 410 / DP 460 / DP 490 

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 2-componenten-constructielijmen voor het EPX-verwerkingssysteem 

 POWERLINE  • 
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  DP 100
    Hard.   Zeer korte verwerkingstijd. Hoge schuifvastheid voor statische 

belastingen. Uitstekend geschikt om gietend te gebruiken.

    Verlijmen van metalen zoals aluminium, koper, messing en staal, van 

kunststoffen zoals ABS, PC, enz., en van glas en keramiek

    UL-gecertifi ceerd 

  DP 105
    Flexibel.   Zeer korte verwerkingstijd. Hoge afpelkracht. Vooral voor materialen 

met verschillende en hoge uitzettingscoëffi ciënten. 

Uitstekend geschikt om gietend te gebruiken.

   Verlijmen van metalen, kunststoffen, hout, enz. 

  DP 110   
    Taai-elastisch.   Korte verwerkingstijd. Goede verouderingseigenschappen,   

ook bij statische en dynamische belastingen.

    Verlijmen van metalen, kunststoffen zoals ABS, PC, enz. en andere materialen 

  DP 125
    Flexibel.   Korte verwerkingstijd. Hoge afpelkracht. Goede verouderings-

eigenschappen.

    Verlijmen van metalen zoals aluminium, koper, messing en staal; van 

kunststoffen zoals ABS, PC, enz.; en van glas en keramiek 

  DP 190   
   Flexibel.   Lijm zoals DP 125. Langere verwerkingstijd.

   Verlijmen van metalen, kunststoffen, rubber, enz.

   UL-gecertifi ceerd 

  DP 270
    Hard.   Gietmassa voor de elektronica.     Lange verwerkingstijd. Goede thermische 

en elektrische eigenschappen, ook bij vochtinwerking. Geen corrosie op koper. 

Minimale exotherme reactie (warmteontwikkeling). Geringe krimp.

    Beschermen en ingieten van elektrische en elektronische onderdelen, zoals 

sensoren, glasdioden, stekkers, relais, enz.

   Verlijmen van metalen

   UL-gecertifi ceerd 

  DP 410
    Taai-elastisch.   Korte verwerkingstijd. Zeer hoge afschuifsterkte en 

afpelkracht bij statische en dynamische belastingen. Uitstekende 

verouderingseigenschappen.

    Verlijmen van metalen zoals aluminium, staal en messing; van kunststoffen 

zoals ABS, PA, PC, hard PVC, enz.; en van vezelcomposieten 

  DP 460
   Taai-elastisch.   Lijm zoals DP 410. Langere verwerkingstijd.

   UL-gecertifi ceerd 

  DP 490   
    Taai-elastisch en thixotroop.   Lijm zoals DP 410. Langere verwerkingstijd. 

Hoge temperatuurweerstand tot 120 °C. Zakt niet op verticale vlakken.

    Verlijmen van metalen zoals aluminium, staal en messing; van kunststoffen 

zoals ABS, PA, PC, hard PVC, enz.; en van vezelcomposieten 

  DP 760
    Hard.   Lange verwerkingstijd. Zeer hoge afschuifsterkte en hoge afpelkracht. 

Zeer hoge temperatuurweerstand tot 230 °C.  

    Verlijmen van metalen  

 Epoxyharsformuleringen 

 Scotch-Weld  
™  

 2-componenten-constructielijmen voor het EPX-verwerkingssysteem 

 Product  Kleur  Mengver-
houding 

 Verwerkingstijd
  min. 

 Handvast  Visco-
elasticiteit 

 Afschuifsterkte
  aluminium MPa 

 Afpel-
kracht 
N / cm  

 Temperatuur-
  toepassings-
bereik °C 

 Houdbaarheid* 

 -55 °C  +23 °C  +80 °C 

 DP 100  transparant  1:1  3 tot 5  15 Min.  zeer goed  6  9  2  4  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 105  transparant  1:1  4 tot 5  20 Min.   zeer goed  24  14  2  62  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 110  transparant 
grijs 

 1:1  8 tot 10  20 Min.  gering  14  18  1  35  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 125  grijs  1:1  25  2 tot 3 u  gering  24  24  3  62  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 190  grijs  1:1  90  4 tot 6 u  gering  11  18  3  21  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 270  transparant 
zwart 

 1:1  60 tot 70  4 tot 7 u  zeer goed  8  17  2  < 4  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 410  beige  2:1  8 tot 10  30 Min.  gering   29  34  8  100  -55 tot +80  12 maanden / KT** 

 DP 460  beige  2:1  60  4 tot 6 u  gering  31  31  5  107  -55 tot +80  15 maanden / KT** 

 DP 490  zwart  2:1  > 90  4 u  niet 
vloeibaar 

 24  30  12  92  -55 tot +120  15 maanden / KT** 

 DP 760  wit  2:1  45 tot 60  4 tot 6 u  niet 
vloeibaar 

 20  29  24  60  -55 tot +230  6 maanden / KT**
12 maanden / 4 °C 

 * Vanaf verzendingsdatum opslagruimte:
** KT = Kamertemperatuur 

 Verkrijgbaar in:
•   Dubbele patronen

   Mengverhouding 1:1 en 2:1 = 50 ml en 400 ml

  •   Grote verpakking

  •   EPX-dispensers en mengneuzen: zie pagina 41 

 Lijmkeuze 

  Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

   Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Constructielijmen  

 A 

 A 

 Z 

 A 

 A 

 A 

 z 

Z
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 Keuzehulp 

 Acrylaat- en 
polyurethaanformuleringen 
 Doseren – mengen – aanbrengen in slechts één handeling: Met het 
EPX-systeem kunnen Scotch-Weld  ™   Constructielijmen eenvoudig, 
snel en zorgvuldig worden verwerkt.  

 Dit hebt u nodig:
  •   Handmatige of pneumatische EPX-dispenser
  •   2-componenten-constructielijm in dubbel patroon
  •   Mengneus

  Constructielijmen voor het EPX-systeem worden puntsgewijs of 
rupsvormig aangebracht.

 

 Acrylaatlijmen   onderscheiden zich door korte verwerkingstijden en 
een snelle sterkteopbouw. Ze verkrijgen een hoge sterkte bij tal van 
kunststoffen en elastomeren.

 

 Polyurethaanlijmen   zijn fl exibel, hebben een goede slagvastheid en 
kunnen in het bijzonder voor kunststof en hout worden gebruikt.

 

 De verschillende lijmtypes

  Hard
  •   Statische belasting

•   Hoge afschuifsterkte 

   DP 600 SL

  Flexibel
  •   Dynamische en schokbelastingen

   DP 609 / DP 610 / DP 620 NS

  Taai-elastisch
  •   Verenigen de voordelen van de harde en fl exibele lijmtypes:

   hoge afschuifsterkte, goede afpelkracht, goede slagvastheid

   DP 801 / DP 807 / DP 810 / DP 8005 / DP 8010 

 in één  Alles 
 Handeling 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 2-componenten-constructielijmen voor het EPX-verwerkingssysteem  

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 

 POWERLINE  • 
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 Acrylaatformuleringen 
  DP 801
    Taai-elastisch.    Zeer korte open tijd. Goede afschuifsterkte en afpelsterkte. 

Voegvullend en zelfnivellerend.

    Verlijmen van gelakte en/of van een primer voorziene metalen en kunststoffen 

zoals PC, PMMA, PVC, enz. 

  DP 807
    Taai-elastisch.    Zeer korte verwerkingstijd. Uitstekende afschuifsterkte. Vooral 

gebruikt voor toepassingen waarbij slechts een klein lijmvlak beschikbaar is, en 

de verbinding wordt blootgesteld aan hoge constructiebelastingen.

    Verlijmen van kunststoffen zoals PC, PMMA, PVC enz, van gelakte en/of van een 

primer voorziene metalen, hout, enz. 

  DP 810
    Taai-elastisch.   Korte verwerkingstijd. Goede slagvastheid bij dynamische 

belastingen. Minimale geurontwikkeling.

    Verlijmen van aluminium, edelmetaal, kunststoffen zoals ABS, PMMA, PC, PVC 

enz; van elastomeren en andere materialen. 

  DP 8005
    Taai-elastisch.   Zeer korte verwerkingstijd. Vooral gebruikt bij het verlijmen van 

laagenergetische kunststoffen. Snelle sterkteopbouw. Goede afschuifsterkte en 

afpelkracht.

    Structureel verlijmen van laagenergetische kunststoffen zoals PE, PP en TPE; 

van andere kunststoffen zoals ABS, hard PVC en PMMA; van vezelcomposieten; 

gelakte en/of van een primer voorziene metalen, glas, hout, enz. 

  DP 8010
   Taai-elastisch.   Lijm zoals DP 8005. Langere verwerkingstijd.

   Geschikt voor PTFE (bv. Tefl on  
®  

) 

 Polyurethaanformuleringen 
  DP 600 SL
    Hard.   Zeer korte verwerkingstijd. Zelfnivellerend. Uitsluitend voor horizontale 

toepassingen. Hoge temperatuurresistentie tot 120 °C. 

   Om beton te herstellen en lichte bouten te plaatsen

   Verwerking met kitspuit voor patronen van 310 ml 

  DP 609
    Flexibel.    Korte verwerkingstijd. Hoge afpelkracht. Goede verouderings-

eigenschappen. Loopt minimaal.

    Verlijmen van kunststoffen zoals ABS, PA, PC, PS en van gelakte en/of van 

een primer voorziene metalen, hout, enz. 

  DP 610
    Flexibel.    Lijm zoals DP 609. Glashelder - voor volledige transparantie en een 

goede esthetiek. Vergeelt niet. Goede weerbestendigheid.

    Verlijmen van kunststoffen zoals ABS, PET, PC, PS en van gelakte / van een 

primer voorziene metalen.

   UV-bestendig 

  DP 620 NS
    Flexibel.   Lange verwerkingstijd. Pasteus en om die reden geschikt voor 

verticale toepassingen. Hoge temperatuurresistentie tot 120 °C. 

    Verlijmen van kunststoffen, hout, gelakte en/of van een primer voorziene 

metalen, enz. 

 Verkrijgbaar in:
•    Dubbele patronen

Mengverhouding 1:1 = 47 resp. 50 ml en 400 ml (behalve SW DP 600 SL) 

Mengverhouding 10:1 = 38 ml en 265 ml

  •   Grote verpakking

  •   EPX-dispensers en mengneuzen: zie pagina 41 

 Lijmkeuze 

  Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

   Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 Scotch-Weld  
™  

 2-componenten-constructielijmen voor het EPX-verwerkingssysteem 

 Product  Kleur  Mengver-
houding-
 

 Verwer-
kingstijd 

 Handvast  Visco-
  elastici-
teit 

 Afschuifsterkte
  aluminium MPa 

 Afpel-
kracht 
N / cm  

 Tempera-
tuur-
  toepas-
singsbereik 
°C 

 Houdbaarheid*** 

 -55 °C  +23 °C  +80 °C 

 Polyurethaanformuleringen 

 DP 600 SL  grijs  1:1  70 sec.  5 min  zeer goed  –  –  –  –  -55 tot +120  12 maanden/KT*** 

 DP 609  beige  1:1  7 min  45 min  gering  17  14  2  70  -55 tot +80  12 maanden/KT*** 

 DP 610  transparant  1:1  10 min  2 h  goed  34  23  3  78  -55 tot +80  6 maanden/KT*** 

 DP 620 NS  zwart  1:1  20 min.  4 u  niet 
vloeibaar 

 –  17  –  –  -55 tot +120  12 maanden/KT*** 

 Acrylaatformuleringen 

 DP 801  groen  1:1  1 tot 2 min  7 min  goed  19  13  2  24  -55 tot +80  6 maanden/KT*** 

 DP 807  geel  1:1  4 tot 6 min  8 tot 10 min  goed  14  29  6  46  -55 tot +80  12 maanden / 4 °C 

 DP 810  groen  1:1  8 min  10 tot 15 min  goed  8  30  3  52  -55 tot +80  6 maanden/KT*** 

 DP 8005  wit zwart  10:1  2 tot 3 min  30 min.  gering  12*
  – 

 6* 
  7** 

 2*
  2** 

 28**
  16** 

 -55 tot +80  6 maanden / 4 °C   
3 maanden/KT** 

 DP 8010  wit  10:1  10 min  120 min.  gering  6*  10*  2*  28**  -55 tot +80  6 maanden / 4 °C
3 maanden/KT*** 

 * PE / PP   ** HDPE   *** vanaf verzendingsdatum opslagruimte
*** KT = Kamertemperatuur 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Constructielijmen  

 A 

 A 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 

 A 

 A 

 Z 
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 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 1- en 2-componenten-constructielijmen – Standaard 

  SW 2214
     Hard.   Zeer korte verwerkingstijd. Goede verouderingseigenschappen en 

uitstekende weerstand tegen chemische producten. Warmte-uitharding 

vanaf 120 °C.

    Verlijmen van metalen, niet-ijzerhoudende metalen, van kunststoffen en 

vezelcomposieten.

    UL-gecertifi ceerd 

 Scotch-Weld  ™   1-component-constructielijmen - Standaard 

 Epoxyharsformuleringen 
 Scotch-Weld  ™   1-component-constructielijmen harden uit bij warmte en 
druk en de producten met 2 componenten bij kamertemperatuur. Warmte 
kan de uitharding versnellen.

  Deze klassieke constructielijmen kunnen op diverse manieren worden 
aangebracht: met een afstrijker of een spatel, door extruderen en inspuiten, 
handmatig of automatisch. 

 De 

 Scotch-Weld  
™  

 1-component-constructielijmen - Standaard 

 Product  Kleur  Verwerkingstijd /
uithardingstijd 

 Visco-elasticiteit  Afschuifsterkte
  aluminium MPa 

 Afpelkracht 
N / cm 

 Temperatuurtoe-
passingsbereik °C 

 Houdbaarheid* 

 -55 °C  +23 °C  +80 °C 

 SW 2  2  14  grijs  40 min / 120 °C
20 min / 150 °C 

 niet vloeibaar  20  31  31   9  -55 tot +120  8 maanden / 4 °C
  12 maanden / -18 °C 

 SW 2  2  14 HT   /   NF  grijs  40 min / 120 °C 
20 min / 150 °C 

 niet vloeibaar  14  14  17   4  -55 tot +175  8 maanden / 4 °C
  12 maanden / -18 °C 

 SW 9360  geel  180 min / 100 °C 
60 min / 120 °C 

 niet vloeibaar  47  44  35  92  -55 tot +95  6 maanden / -18 °C 

   * vanaf verzendingsdatum opslagruimte 

 Epoxyharslijmen worden gekenmerkt door een hoge sterkte en 
chemische resistentie. 

  SW 2214 HT / NF
     Hard.   Lijm zoals SW 2214. Vacuüm behandeld en met verhoogde 

temperatuurresistentie tot 175°C. 

   UL-gecertifi ceerd 

  SW 9360
     Taai-elastisch.    Lijm zoals SW 2214. Niet-gevulde uitvoering met hoge 

afschuifsterkte en afpelkracht. 

 Lijmkeuze 

   Allrounder: Krachtige uitvoering voor diverse toepassingen 

 Klassiekers 
 Keuzehulp 

E h lij d k kt d h t kt

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 

 POWERLINE  • 

 A 

 A 

 A 
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  SW 1751 B / A
     Hard.   Met aluminium gevuld. Geschikt voor reparaties van gaten en scheuren, 

bv. in gietstukken. Slijpbaar.

    Verlijmen van metalen zoals aluminium, staal en koper, en van kunststoffen en 

vezelcomposieten 

  SW 1838 B / A  
     Hard.    Goede verouderingseigenschappen. Eenvoudige verwerking door 

gunstige mengverhouding.

    Verlijmen van metalen en kunststoffen, glas, steen, keramiek, hout, enz.

    UL-gecertifi ceerd 

  SW 2216 B / A  
     Flexibel.   Goede afschuifsterkte en slagvastheid, en hoge afpelkracht.

    Verlijmen van kunststoffen zoals GVK, elastomeren en rubber, en van 

metalen, glas, keramiek, hout, enz.  

    UL-gecertifi ceerd 

  SW 3520 B / A
    Hard.   Uitstekende afschuifsterkte en verouderingseigenschappen. 

   Verlijmen van metalen, glas, keramiek, hout en enkele kunststoffen. 

  SW 7231 B / A
     Flexibel.   Goede visco-elasticiteit, snelle sterkteopbouw en uitstekend spreidend  

vermogen.

    Verlijmen van vloerbedekkingen en laminaten, bv. in de voertuigbouw 

  SW 7240 B / A FR
     Taai-elastisch.   Goede afschuifsterkte en afpelsterkte. Halogeenvrij.

    Verlijmt aluminium, staal, vezelcomposieten, enz.

    Vlamvertragend 

  SW 7260 B / A
     Taai-elastisch.   Goede afschuif- en afpelsterkte, ook bij hoge temperaturen. 

De lange verwerkingstijd maakt fi xeren en herpositioneren ook mogelijk bij 

verlijmingen over een groot oppervlak.

    Verlijmen van aluminium, staal, vezelcomposieten, enz. 

  SW 7260 B / A FC
    Taai-elastisch.   Lijm zoals SW 7260 B / A. Kortere verwerkingstijd. 

  SW 7260 B / A NS
     Taai-elastisch.   Lijm zoals SW 7260 B / A. Pasta-viskeus en daardoor geschikt 

voor verticale toepassingen. Zorgt voor hoge drukvastheid bij gebruik als 

versterkend vulmateriaal. 

  SW 7260 B / A FC NS
     Taai-elastisch.   Lijm zoals SW 7260 B / A FC. Kortere verwerkingstijd. Pasta-

viskeus en daardoor geschikt voor verticale toepassingen. Spleetvullende 

eigenschappen. 

  SW 9323 B / A 
     Taai-elastisch.   Buitengewone sterkte en weerstand bij statische en 

dynamische belasting.

    Verlijmen van metalen, kunststoffen en vezelcomposieten 

zoals CFK, GVK en SMC, en van glas, keramiek, hout, enz. 

 Scotch-Weld  
™  

 2-componenten-constructielijmen - Standaard 

 Product  Kleur  Mengver-
houding* 

 Verwerkingstijd
  min. 

 Handvast  Visco-
elasticiteit 

 Afschuifsterkte
  aluminium Mpa 

 Afpelkracht 
N / cm 

 Temperatuurtoe-
passingsbereik °C 

 -55 °C  +23 °C  +80 °C 

 SW 1751 B / A  grijs  V 3:2
G 2:1 

 45  6 tot 8 u  niet
vloeibaar 

 10  17   3   7  -55 tot +60 

 SW 1838 B / A  groen  V 3:4
G 1:1 

 90  6 tot 8 u  niet
vloeibaar 

 10  21   6   4  -55 tot +80 

 SW 2216 B / A  grijs  V 2:3
G 5:7 

 90  6 tot 8 u  gering  14  18   3  45  -55 tot +80 

 SW 3520 B / A  transparant  V 1:1
G 6:5 

 90  6 tot 8 u  goed  14  18   3   7  -55 tot +80 

 SW 7231 B / A  grijs  –
G 6:5 

 20  6 tot 8 u  goed  –  –  –  –  -55 tot +80 

 SW 7240 B / A FR  grijs  V 2:1
G 100:52 

 45  6 u  gering  18  27  12  36  -55 tot +100 

 SW 7260 B / A  grijs  V 2:1
G 100:45 

 300 tot 420  18 u  gering  27  35  10  56  -55 tot +100 

 SW 7260 B / A FC  grijs  V 2:1
G 100:45 

 90 tot 120  6 tot 8 u  gering  29  33  10  48  -55 tot +100 

 SW 7260 B / A NS  zwart  V 2:1
G 100:4 

 360 tot 420  18 u  niet
vloeibaar 

 24  35  –  50  -55 tot +100 

 SW 7260 B / A FC NS  zwart  V 2:1
G 100:45 

 90 tot 120  7 u  niet
vloeibaar 

 26  34  –  56  -55 tot +100 

 SW 9323 B / A  oranje / 
lila 

 V 100:30
G 100:27 

 120   8 tot 10 u  niet
vloeibaar 

 24  40  25  58  -55 tot +120 

  *   V = volume 
    G = gewicht  

       Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: 24 maanden / KT
Houdbaarheid voor SW 7131 B / A en SW 7240 B / A FR: 12 maanden / KT 

 Verkrijgbaar in:
•   Dozen / emmers / tubes

  •   Grote verpakking 

 Lijmkeuze 

      Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

       Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 Scotch-Weld  ™   2-Componenten-constructielijmen - Standaard 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Constructielijmen  

 A 

 A 

 A 

 A 

 Z 

 Z 

 A 

 Z 

 Z 

13



 Scotch-Weld  ™   Nieuwste aanvullingen
  In het assortiment van 3M vindt u voortaan ook een ruim aanbod van zeer krachtige 

anaërobe, cyanoacrylaat- en UV-uithardende lijmen.

 
 Scotch-Weld  ™ 

 Anaërobe lijmen 

 Producten om schroeven, bouten, moeren of onderlegplaten te borgen en af te 

dichten. Worden ook gebruikt om cilindrische modules te verlijmen en om vlakken en 

schroefdraden af te dichten.

  Scotch-Weld  ™ 

 Cyanoacrylaatlijmen 

 Snel en sterk verlijmen van tal van verschillende materialen, zoals metaal, kunststof, 

rubber, keramiek of hout.

 
 Scotch-Weld  ™ 

 Constructielijmen / UV-uithardende lijmen 

 Verlijmen van glas en andere transparante substraten met zichzelf en andere substraten. 

Ook geschikt om te gieten en te coaten, om onderdelen te beschermen.

  3M, de referentie in de motorsport.    
 Als sponsor van verschillende raceteams
worden de 3M producten gebruikt in de
meest veeleisende omstandigheden  .  

  

 Uitvoerige informatie op 

www.3m.be/bonding

www.3m.nl/lijmen  van 3M 

 Lijm- 
 t  e  chnologie 

 De 

 Foto:   ©   Thomas Nulens 
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 Borgen – afdichten – verlijmen
  De anaërobe lijmen van Scotch-Weld  ™   harden uit in afwezigheid van 
zuurstof en aanwezigheid van metaal. De producten vormen een sterke, 
duurzame verbinding die loskomen door trillingen verhindert en afdicht 
tegen lekkages en corrosie. Hierdoor zijn de anaërobe lijmen vooral 
geschikt om bouten, cilindrische onderdelen en vlakken te borgen, 
af te dichten en te verlijmen. 

 Anaërobe lijmen 

 Product  Toepassingsvoorbeelden  Kleur  Producteigenschappen  Uithar-
dingstijd

  (min) 

 Losbreekmoment 
/ losdraaimoment 

(N m) 
  ISO 10964 

 Schroefdraadborging
 

 TL 22  Borgen van kleine stelschroeven 
en de meeste soorten kleine 
bouten 

 Met een lage sterkte.    Optimale tril- en 
slagvastheid voor draadstukken. Gedefi -
nieerd lostrekmoment maakt demontage 
zonder beschadiging van de schroef- of 
boutkop mogelijk. Geschikt voor gebruik 
bij zachtere, niet-ijzerhoudende metalen 
zoals messing.  

 ≤ 15  8 / 3 

 TL 43  Borgen van bevestigingsbouten 
van belaste 
machineonderdelen  

 Met een middelhoge tot hoge sterkte.    
Licht olietolerant – borgt om die reden ook 
niet-gereinigde onderdelen. Beste resul-
taten op gereinigde oppervlakken. 

 ≤ 15  19 / 10 

 TL 72  Geschikt voor het borgen 
van cilinderkopschroeven en  
gasturbines 

 Met een hoge sterkte.   Lijm voor de niet-
demonteerbare schroefborging met een 
hoge temperatuurvastheid tot 230 °C. 

 ≤ 15  26 / 26 

 TL 90  Afdichten van poreuze 
delen van gietstukken
Fixeren van stelschroeven 

 Met een hoge sterkte.    Kan dankzij
capillaire werking ook na de montage 
nog worden gebruikt. 

   15  16 / 34 

 Vlakkenafdichting
 

 GM 10  In de praktijk beproefd bij 
afdichtingen van fl ensen in 
  pompen, koppelingen, motorblokken 
en aandrijfmechanismen 

 Met een lage tot middelhoge sterkte.   
Hoge temperatuurvastheid tot 200 °C.   

 20  – 

 GM 18   Afdichten van vormstabiele fl ens-
verbindingen zoals deksels van 
tandwiel- en stuurhuizen 

 Met een middelhoge sterkte.   Maakt een 
fl exibele afdichting tussen verschillende 
metalen substraten mogelijk. Iets  
langere uithardingstijd van 35 minuten. 

 35  – 

 Schroefdraad-
afdichting
 

 PS 65  Verbinden van leidingsystemen 
(gelijktijdige corrosiebescherming) 

 Met een lage sterkte en hoge visco-
siteit.   Afdichting voor leidingen met een 
groot smerend vermogen. 
Dicht middelgrove tot grove conische pijp-
schroefdraden met een diameter van 15 tot 
80 mm. De smerende werking vergemak-
kelijkt demontage en onderhoud. 

 ≤ 120  3,5 / 1,5 

 Samenvoegen van 
as-naadverbindingen
 

 RT 20G  Geschikt voor het bevestigen van 
lagers in de versnellingsbak van 
een auto en voor het verlijmen van 
glijringen in het pomphuis 

 Met een hoge sterkte en hoge 
viscositeit.   Lijm met een hoge tempe-
ratuurvastheid van 230 °C. Verhoogt de 
sterkte van losse of versleten onderdelen, 
wanneer het noodzakelijk is om grotere 
scheuren op te vullen. 

 15  34 / 32 

 RT 41  Montage van kogellagerbehuizing 
in assen en kasten 

 Met middelgrote sterkte en lage 
viscositeit.   Gedefi nieerde sterkte maakt 
demontage voor onderhoudsdoeleinden en 
hergebruik van de lagers mogelijk. 

 15  15 / 10 

 Product  Toepassingsvoorbeelden  Kleur  Producteigenschappen  Viscositeit 
(mPa  s) 

 Vlampunt
 (°C) 

 Activator
 

 AC 64  V  ooral gebruikt bij “passieve” 
metalen, waarbij de uitharding 
anders zeer langzaam verloopt of 
zou worden verhinderd, wanneer 
grote spleten moeten worden 
overbrugd of indien verlijmingen 
bij temperaturen < 10 °C worden 
uitgevoerd. 

 Bleekgroen  Versnelde uitharding van anaërobe lijmen 
van Scotch-Weld  

™  

. 
   ~ 0,50  - 5 

(licht ontvlam-
baar) 

 Scotch-Weld  
™ 

 Past perfect  
 Duurzame 
verbinding 

15



 Scotch-Weld  
™ 

 Zeer snelle uitharding en optimale hechting

  Scotch-Weld  ™   cyanoacrylaatlijmen harden bijzonder snel uit bij 
kamertemperatuur door de reactie met vocht op de lijmvlakken en 
kleven al na licht aandrukken op metalen, kunststoffen, rubber, hout 
en keramiek. De taai-elastische producttypes overtuigen door een 
uitstekende stoot- en slagvastheid. Bovendien bevat het Scotch-Weld  ™   
assortiment niet-oppervlaktegevoelige producten voor het verlijmen van 
poreuze oppervlakken zoals hout, en zeer temperatuurvaste lijmen.  

 Product  Toepassingsvoorbeelden  Kleur  Producteigenschappen  Reactietijd  
(in sec.) 

 Max. 
dikte van de 

lijmverbinding 
(mm) 

 Universele lijmen
 

 EC 40  In de praktijk beproefd bij het verlijmen 
van aluminium en van O-ringen 

 Transpa-
rant 

 Met een lage tot middelhoge visco-
siteit.   Universeel bruikbaar. 

 10 tot 30  0,10 

 EC 100  Verlijmen van kunststoffen op gelakte 
oppervlakken en O-ringen
Versteviging van boekbindingen 

 Transpa-
rant 

 Met een middelhoge viscositeit.  10 tot 40  0,15 

 EC 2500  Verlijmen van kunststoffen 
Toepassingen met grotere spleten 

 Transpa-
rant 

 Met een hoge viscositeit.   Geschikt 
voor oneffen, poreuze of verticale 
oppervlakken en voor toepassingen 
waarbij het noodzakelijk is om de 
onderdelen vóór het uitharden 
te positioneren. 

 20 tot 60  0,20 

 Voor kunststoffen en 
elastomeren
 

 PR 20  Bevestiging van kunststof onderdelen 
op medische apparaten 

 Transpa-
rant 

 Met een lage viscositeit.   Gebruik 
achteraf op voorgemonteerde 
onderdelen mogelijk. 

 2 tot 20  0,10 

 PR 1500    Verbindingen van rubber en 
aluminium
Verlijmen van O-ringen 

 Transpa-
rant 

 Met een hoge viscositeit.   Uitstekend 
vullend vermogen. Geschikt voor gebruik 
op onderdelen die niet perfect in elkaar 
passen. De lijm vloeit niet naar onge-
wenste plaatsen. 

 20 tot 100  0,20 

 Zeer snelle 
uitharding
 

 SF 100  Bevestiging van EPDM-buffers op 
houtoppervlakken 

 Transpa-
rant 

 Met een middelhoge viscositeit.  3 tot 30  0,15 

 Taai-elastische 
cyanoacrylaatlijmen
 

 RT 3500B  Gebruik op printplaten voor de 
ontlasting van de soldeerpunten van  
grotere onderdelen 
Toepassingen in de auto-industrie 

 Zwart  Met een hoge viscositeit.   Maakt 
fl exibelere verlijmingen mogelijk. 
Zeer temperatuurresistent tot 105 °C. 

 20 tot 90  0,20 

 Niet-oppervlakte-
gevoelige 
cyanoacrylaatlijmen
 

 SI 100  Verlijmen van kunststoffen 
met aluminium in toepassingen 
voor zonneweringen / jaloezieën 
Verbinden van rubber met hout 

 Transpa-
rant 

 Met een middelhoge viscositeit. 
  Geschikt voor zure en poreuze 
oppervlakken. 

 3 tot 20  0,15 

 SI Gel  Verlijmen van houten bekledingen 
van verwarmingselementen
Verbinden van onderdelen uit messing 

 Transpa-
rant 

 Met een hoge viscositeit.   Gel om sneller 
en sterker te verlijmen. Wordt gebruikt bij 
moeilijk verlijmbare substraatverbindingen, 
op poreuze oppervlakken, bij toepassingen 
boven het hoofd en op verticale vlakken. 
Groot vullend vermogen.  

 3 tot 60  0,50 

 Product  Toepassingsvoorbeelden  Kleur  Producteigenschappen  Viscositeit 
(mPa  s) 

 Vlampunt
(°C) 

 Activator / primer
 

 AC 11  Vooral geschikt bij langzaam uithar-
dende producttypes met een hoge 
viscositeit en bij poreuze materialen 

 Transpa-
rant 

 Activator.   Maakt de onmiddellijke 
uitharding van cyanoacrylaatlijmen 
mogelijk.  

       1,00  < 15 
  (Licht ontvlambaar) 

 AC 77  Verhoogt de oppervlakte-energie van 
moeilijk te verbinden, laagenergetische 
kunststoffen, zoals PE en PP, en 
van silicone 

 Transpa-
rant 

 Primer/ hechtlaag        ~ 0,36  - 40 

 Lijmen 
 en heel precies 

 Snel 
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 Scotch-Weld  
™ 

 Bouwen met moderne verbindingstechnieken

  Scotch-Weld  ™   constructielijmen bieden tal van mogelijkheden in 
de moderne verbindingstechniek: van het verlijmen of herstellen 
van diverse substraten (zoals metaal, hout, beton, glas en vele 
soorten kunststof) tot het afdichten. De constructielijmen van 
3M zijn gemakkelijk en veelzijdig te gebruiken. Alle producten 
onderscheiden zich door een bijzonder hoog prestatievermogen 
en een uitstekende temperatuurresistentie.  

 Product  Toepassingsvoorbeelden  Kleur  Producteigenschappen  Afschuifsterkte 
ASTM D2095-69 

(MPa) 

 Uithar-
dingstijd 

 Constructielijmen
 

 SA 30 Kit
  SA 30 / AC 38 

 Verlijmen van metaalversterkingen 
op metalen platen
Aanbrengen van handgrepen 
Montage van apparaten 

 Donkerbruin  Versterkt   verharder-laksysteem   
met 2 componenten en een hoge 
 afpelsterkte. Universeel bruikbaar voor 
het verbinden van de meest uiteen-
lopende substraten, zoals metalen, 
hout, glas en diverse kunststoffen. 
  Uitharding met Scotch-Weld  ™   AC 38 

 15 tot 22  90 sec. 

 EP 20  Reparatie van tanks
Onderhoud van leidingen 
of radiators 

 Grijs  Gecoëxtrudeerde kit voor het repareren 
van metalen, keramiek, hout, beton en 
enkele kunststoffen. Kan gemakkelijk 
met de hand worden gekneed en in de 
gepaste vorm worden gebracht. Zodra 
het product volledig uitgehard is, kan 
het worden doorboord, geschuurd en 
geschilderd.  

 Handvast 
na 15 min 

 SC 6151  Maken van fl exibele verbindingen 
waarbij spleten overbrugd kunnen 
worden 

 Rood-oranje  Siliconenrubber voor afdichtings - 
toepassingen. Hoge temperatuur-
resistentie tot 260 °C. 

 Stofdroog
na 30 min 

Hardt uit met 
2 mm / dag 

 Constructielijmen / 
  UV-uithardende lijmen 

 Product  Toepassingsvoorbeelden  Kleur  Producteigenschappen  Uithardings-
diepte 

na 30 sec. 
bij 10 mW / cm  2   

en 365 nm 

 Uithardings
tijd 

 UV-uithardende 
lijmen
 

 UV 02  Ingieten van onderdelen op 
printplaten 
Coaten van sierspelden en 
onderscheidingstekens 

 Transparant /   
lichtgeel 

 Met een middelhoge viscositeit.   Zeer 
snelle uitharding. Geschikt om  
te gieten, in te kapselen en af te dichten. 

 4 mm  < 2 sec. 

 UV 11  Verlijmen van roestvrijstalen 
naalden in kunststof canules
Verbinden van onderdelen in de 
medische techniek 

 Transparant  Met een lage viscositeit.    Vooral 
geschikt voor het verlijmen van metalen 
met  thermoplastische kunststoffen.  

 2 mm  < 10 sec. 

 UV 50  Verlijmen van ornamenten op glas
Bevestigen van metalen hand-
grepen op glazen deuren Verlijmen 
van metalen frames op glasplaten 

 Transparant  Met een hoge viscositeit.   Zeer snelle 
uitharding. Geschikt om glas en metaal 
te verlijmen. 

 3 mm  < 3 sec. 

 Regelbare uitharding met UV-licht

  UV-uithardende producten van Scotch-Weld  ™   verbinden snel en 
fl exibel glas en andere transparante materialen met zichzelf en 
andere substraten. De sterke lijmen zijn ook geschikt om te gieten 
en te coaten, om onderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. 
Wanneer de lijmen met UV-licht worden bestraald, harden ze binnen 
enkele seconden uit tot een sterke en transparante lijmverbinding. 
Dankzij deze regelbare uitharding kunnen de verbindingsonderdelen 
zo lang als nodig afgesteld worden. 

 Lijmen  
 juiste 
 golfl engte 

 op 
  de 
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 Reactieve PUR-smeltlijmen en
  Smeltlijmen 
  Reactieve Scotch-Weld  ™   PUR-smeltlijmen van 3M worden gekenmerkt door een snelle 

sterkteopbouw en een hoge constructie-eindsterkte.

  Het aanbod van 3M bevat ook klassieke smeltlijmen in de vorm van sticks en granulaat. 

Naargelang de vereisten kunnen deze lijmen bij verschillende smelttemperaturen met 

de Scotch-Weld  ™   dispensers worden aangebracht. 

 dan lijmen 
 smelten 
 Eerst 
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 Materiaal / basis  Reactieve PUR  EVA  Polyamide  PE / PP 

 Metalen  •**  •*  •*  •* 

 Kunststoffen  ••  ••  ••  •• 

 Elastomeren / rubber  •  ••  –  •• 

 Glas / keramiek  •  •*  •*  •* 

 Leer / stof / vilt  ••  ••  ••  •• 

 Hout / kurk / karton  ••  ••  ••  •• 

 * alleen bij dunne platen of met voorverwarming
  ** alleen op oppervlakken die van een primer voorzien zijn of gelakt werden 

 Reactieve Scotch-Weld  ™   PUR-smeltlijmen van 3M   bieden een oplossing voor 

de meest uiteenlopende toepassingen en eisen, en zijn vooral geschikt voor kunststof- 

en houtverlijmingen, maar ook voor materiaalcombinaties met rubber, leer, glas, 

metalen, enz.

  Scotch-Weld  ™   Smeltlijmen van 3M   ontwikkelen zonder chemische verandering een 

goede sterkte en kunnen op vele materialen worden gebruikt: bv. op hout, karton, papier, 

kurk, leer, rubber, vilt, textiel, kunst- en schuimstoffen, keramiek, glas en metalen. 

 ••   zeer geschikt   
  •   geschikt
  –   niet aan te bevelen 
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 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Reactieve PUR-smeltlijmen  

 Keuzehulp 

 Reactieve Scotch-Weld  ™   PUR-smeltlijmen zijn vochtbindende 
ééncomponentlijmen die voor 100 % uit vaste stof bestaan. 
De bijzondere kenmerken zijn: fl exibiliteit, slagvastheid, goede 
verouderingseigenschappen en weerstand tegen weekmakers. 

 

 Variabele open tijden maken een snelle verwerking of  
correcties na het aanbrengen mogelijk. Naargelang van de viscositeit 
zijn dunne lijmverbindingen of vullende verlijmingen mogelijk. 

  Overtollige smeltlijm kan in de aanbrengfase (ong. 20 min) 
gemakkelijk en zorgvuldig worden verwijderd. 
  De verwerking gebeurt met het PUR-lijmpistool of in automatische 
installaties door middel van de extrusie- of sproeimethode. 

 Uitvoeringen

  Vooral voor hout
   TE 030 / TE 100 / TE 200 / TE 430

  Vooral voor kunststoffen  
   TE 031 / TS 230

  Ook geschikt voor materiaalcombinaties  s 

 Hoge 
 constructie-

sterkte 

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 

 POWERLINE  • 
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  TE 030
    Extrudeerbaar.   Korte open tijd.

    Verlijmen van hout, kunststoffen zoals ABS, PC, polystyreen, enz., stof, vilt en   kurk 

  TE 031 
  Extrudeerbaar.   Korte open tijd.

    Verlijmen van kunststoffen zoals PA, PC, PMMA, polystyreen, PVC, enz., van 

vezelcomposieten zoals hout, rubber, textiel en leer

   Flexibel 

  TE 100 
   Extrudeerbaar.   Middellange open tijd. Lage viscositeit voor de vorming van 

dunne lijmverbindingen.

    Verlijmen van hout, kunststoffen zoals PC, polystyreenschuim en pvc, van 

vezelcomposieten, leer, textiel, enz. 

  TE 200 
   Extrudeerbaar.   Lange open tijd. Lage viscositeit voor de vorming van zeer 

dunne en onzichtbare lijmverbindingen.

   Verlijmen van hout, kunststoffen, vezelcomposieten, leer, textiel, enz. 

  TS 230   
  Sproei- en extrudeerbaar.   Lange open tijd. Zekere corrigeerbaarheid.

    Verlijmen van kunststoffen zoals ABS, PC, PMMA, polystyreen, PVC, enz., van 

vezelcomposieten zoals GVK, aluminium, staal, rubber en textiel

   Flexibel 

  TE 430   
    Extrudeerbaar.   Zeer lange open tijd. Corrigeerbaarheid en 

herpositioneerbaarheid. Geschikt voor het verlijmen van grotere en/of 

langere werkstukken.

    Verlijmen van hout, kunststoffen zoals ABS, PC, polystyreenschuim en PVC, 

van vezelcomposieten, leer, vilt, kurk, enz. 

 Scotch-Weld  
™  

 Reactieve PUR-smeltlijmen 

 Product  Kleur  Viscositeit
  mPa s 

 Open tijd  Temperatuur-
  toepassings-
bereik °C 

 Shore A-
hardheid

  (D) 

 Trekvastheid  
MPa 

 Breukrek
  %  

 E-modulus
  MPa 

 TE 030  wit  16.000   30 Sec  -55 tot +80  60  26  725  77 

 TE 031  wit
  zwart 

 13.000   30 Sec  -55 tot +80  50  27  725  37 

 TE 100  wit  7.000   1 Min.  -55 tot +80  61  29  675  84 

 TE 200  wit  3.000   2 Min.  -55 tot +80  60  28  625  67 

 TS 230  wit
  zwart 

 9.000   2,5 Min.  -55 tot +80  45  23  700  37 

 TE 430  wit  3.200   4,5 Min.  -55 tot +80  60  32  600  280 

 Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: patronen – 24 maanden / grote verpakking – 6 maanden 

 Scotch-Weld  ™   Reactieve PUR-smeltlijmen 

 Verkrijgbaar in:
•   Patronen van 295 ml 

  •   Verpakking van 2 kg 

  •   Grote verpakking van 20 kg

  •    3M SW PUR 250-dispenser en 3M SW PUR-voorverwarmingsapparaat voor 

patronen: zie pagina 42  

 Lijmkeuze 

      Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Reactieve PUR-smeltlijmen 

 Z 

 Z 

 Z  Z 
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 De verschillende lijmtechnologieën

  Low-melt
  •   Verwerking bij een smelttemperatuur van 120 tot 130 °C

•   Ook zeer geschikt voor temperatuurgevoelige materialen, zoals  

   Styropor  ®   en thermoplastische folies

•   Minder risico op verbranding

•   De materialen verkleuren en krimpen niet, en trekken niet krom

•   Minimale geur- en dampontwikkeling

   Referenties: 3762 LM / 3792 LM

  Hot-melt
  •   Verwerking bij een smelttemperatuur van 170 tot 200 °C

    Referenties: 3731 / 3738 / 3748 / 3762 / 3764 / 3779 / 3789 / 3792 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Smeltlijmen  

 Zowel bij low-melt als bij een smelttemperatuur tot 200 °C: 
Scotch-Weld  ™   Smeltlijmen kunnen ook uitstekend worden gebruikt om 
holtes en voegen in te gieten of op te vullen.  Sticks 

 en  Chips 

 Hot-melt  Low-melt 

 Keuzehulp 

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 

 POWERLINE  • 
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  3731
    Vooral voor kunststoffen.   Uitstekende slagvastheid en goede afpelsterkte. 

Zeer hoge temperatuurresistentie tot 130 °C.

   Verlijmen van laagenergetische kunststoffen zoals PE en PP 

  3738   
   Vooral voor hout.   Goede slagvastheid en elektronische eigenschappen.

    Verlijmen van hout, karton, papier en textiel

   UL-gecertifi ceerd 

  3748   
   Vooral voor kunststoffen en elektrische en elektronische toepassingen.   

Goede afpelsterkte. Hoge temperatuurvastheid tot 80 °C. Sterke mechanische 

en thermische weerstand. Gebruik in de elektronica: verlijmen, versterken en 

gieten. Geen corrosie op koper. Goed alternatief voor siliconen. 

  Elektrospecifi eke gegevens op aanvraag.  
  Verlijmen van laagenergetische kunststoffen zoals PE en PP

   Bevestigen, zachte opslag en beschermen van onderdelen, bv. op printplaten

   UL-gecertifi ceerd 

  3762 
   Voor een feilloze afsluiting van kartonnen verpakkingen.   Goede 

afschuifsterkte en goede uithardingstijd. 

    Verlijmen van karton, kartonpapier, papier (bv. voor displays), stof en textiel 

  3762 LM
    Voor een feilloze afsluiting van kartonnen verpakkingen.   Lijm zoals 

SW 3762. Low-melt-eigenschappen.  

  3764 
  Vooral voor kunststoffen.   Uitstekende slagvastheid.

    Verlijmen van kunststoffen zoals PC, polyester, PE, PP, PMMA en polystyreen

   UL-gecertifi ceerd 

  3779 
   Voor elektrische en elektronische toepassingen.   Uitstekende afschuifsterkte 

en goede afpelsterkte. Zeer hoge temperatuurresistentie tot 150 °C. Benzine- 

en olievast.

    Verlijmen en gieten van onderdelen, bv. op printplaten

   UL-gecertifi ceerd 

  3789 
   Vooral voor kunststoffen.    Goede slagvastheid. Flexibel. 

Hoge temperatuurresistentie tot 105 °C.

    Verlijmen van fl exibele kunststoffen zoals zacht PVC; leer en metalen

   UL-gecertifi ceerd 

  3792 
   Vooral voor kunststoffen.   Goede slagvastheid. Flexibel. 

    Verlijmen van kunststoffen, textiel, stof, karton, papier en hout 

  3792 LM 
    Vooral voor kunststoffen.   Lijm zoals SW 3792. Low-melt-eigenschappen. 

 Scotch-Weld  ™   Smeltlijmen 

 Verkrijgbaar in:
  •    Smeltlijmsticks

in verschillende afmetingen = 5 kg en 10 kg

  •   Smeltlijmgranulaat

  •   Pistolen voor smeltlijm: zie pagina 42 en 43 

 Lijmkeuze 

  Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

  Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 Scotch-Weld  
™  

 Smeltlijmen 

 Product  Basis  Kleur  Tempera-
tuur-
vastheid
   °C 

 Viscositeit 
bij 190 °C
  mPa  s 

 Trekvastheid 
bij 22 °C
  MPa 

 Afschuifsterkte 
op douglasspar 
bij 22 °C 
MPa 

 Slagvastheid 
N m 

 Afpel-
kracht bij 
22 °C 
N / cm 

 Geschikte 
lijmpisto-
len 

 SW EC- 
temperatuur-
module 

 -18 °C  +22 °C 

 3731  Polyolefi ne  beige  130  12.000  –  3,3  –   9,0  31  EC / PGII / 
TC Q 

 4 of 5 

 3738  EVA  lichtbruin  55  2.875  2,5  2,6  0,5  4,4  23  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 4 

 3748  Poly olefi ne  wit  80  5.000  –  2,2  2,3  8,3  31  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 4 

 3762  EVA  beige  55  1.870  3,1  3,8  0,5  1,4  12  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 3 

 3762 LM  EVA  beige  55  4.000**  –  3,3  1,1  1,4  10  EC / LT  1 

 3764  EVA  transparent  55  6.000  4,5  2,7  1,8  9,5  25  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 4 

 3779*  Polyamide  amber-
kleurig 

 150  7.000  14,5  4,8  1,8  7,9  32  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 5 

 3789*  Polyamide  amber-
kleurig 

 105  5.200  14,5  4,3  1,5  4,3  28  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 5 

 3792  EVA  transparant  60  5.000  2,8  2,7  2,8  9,5  23  EC / PGII / 
TC / TC Q 

 4 

 3792 LM  EVA  transparant  60  10500**  –  2,4  1,1  1,4  22  EC / LT  1 

 * Vochtopname: altijd in de gesloten zak bewaren. Vocht door overdroging (ong. 60 °C) verwijderen.
** Viscositeit mPa s bij 120 °C

  Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: 24 maanden 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Smeltlijmen  

 Z 

 A 

 A 

 Z 

 A 

 A 

 A 

 Z 
23



 Polyurethaan en hybride lijmen en kitten
  De geavanceerde chemische producten van 3M, een wereldleider in lijmtechnologie, zijn 
tegenwoordig krachtige alternatieven voor het verlijmen, opvullen, afdichten, waterdicht 
maken en nog veel meer.

  3M  ™   polyurethaan en hybride lijmen en kitten zijn hoogwaardige, 
  ééncomponentformules waarbij er niet hoeft te worden gemengd en ook geen speciaal 
  aanbrenggereedschap vereist is. 
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 Toepassingen 
 Voor 3M hybride lijmen en kitten 
 • esthetische huidvorming op schepen, bussen, vrachtwagen en treinen
  • verbindingen met hoge prestaties zoals voor ruiten voor de zeevaart
  •    waterdicht maken van naden in beton, marmer, graniet en baksteen zonder 

primers
  •    verbinden en waterdicht maken van modulaire bouwpanelen of 

badkamereenheden
  • huishoudelijke apparaten en elektrische uitrusting 

 Voor 3M polyurethaan lijmen en kitten 

 • betonexpansieopeningen
  •    waterdicht maken van naden en 

afdichtingen zonder primers
  • ruittoepassingen
  • paneelverlijming
  • pakkingsafdichtingen 

 • parketvloeren
  • huishoudelijke apparaten
  • elektrische uitrusting
  • industriële carrosserie
  • houtwerk buitenshuis
  • scheepsbouw 

 Geavanceerde 3M hybride technologieën 
 Als wereldleider in lijmtechnologieën en een pionier in polyurethaanchemie sinds de jaren 1960 is 3M de aangewezen partij om een breed 
gamma lijm- en afdichtingsmiddelen aan te bieden. 

  De hybride polyurethanen van 3M zijn de meest recente ontwikkeling op het gebied van elastomeerlijmkitten. Deze vernieuwende producten 
bieden alle voordelen van de lijm- en afdichtingsmiddelen van 3M: 

  • een snellere huidvorming

  • geen isocyanaten of oplosmiddelen voor een minimale milieubelasting

  •    een verbeterde UV-weerstand – minder “verkrijting” en vlekvorming na verloop van tijd

  •    een bredere hechting aan veel verschillende ondergronden, waarbij primers minder nodig zijn

  •    geen blaasvorming – zelfs niet onder hoge temperaturen of vochtige omstandigheden

  • een grotere hittebestendigheid op korte termijn

  • een uitstekende kleurstabiliteit

  • zijn overschilderbaar, zelfs nat 

 Geavanceerde chemische 
producten zijn bestand 
tegen scheuren, vergelen, 
verkrijten en UV-
degradatie 

 De eigen formules 
van 3M kunnen 
schuimvorming 
elimineren 

 3M hybrides en 
polyurethanen zijn 
bestand tegen 
doorsijpeling en 
vlekvorming 

 Unieke 3M-formules 
bieden een consistentie 
die de prestatie 
maximaliseert 

 Kleef- en 
afdichtingsmiddelen van 
lagere kwaliteit kunnen 
met de tijd scheuren, 
vergelen en verkrijten 

 Concurrerende 
kleefmiddelen kunnen 
schuimvorming 
veroorzaken en slordige 
expansieproblemen 
veroorzaken 

 Concurrerende 
afdichtingsformules kunnen 
een nadelige invloed hebben 
op de prestatie en blazen of 
scheuren vormen 

 Concurrerende producten 
kunnen doorsijpelen in 
poreuze ondergronden 
en vlekken vormen op de 
afwerking 

 3M lijmen en kitten  Concurrerende producten 

 ... Superieure     resultaten 

 Deze producten werden specifi ek ontworpen voor industriële markten 
en bieden belangrijke voordelen, zoals:

  •    formules van hogere kwaliteit die bestendig zijn tegen vergelen, 
scheuren, afkrijten en UV-degradatie

  •    hybride producten met hoge prestatie en superieure 
weersbestendigheid en ander unieke kenmerken

  •    uitgebreide vernieuwing op het gebied van verpakking die de 
houdbaarheidsdatum verlengen, de effi ciëntie verbeteren, het 
doseren vereenvoudigen en de impact op het milieu verminderen 
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         515          525          535          5210          4400 BC          540

         550 FC

         4200 FC          560

         5200

         760         740          750 

590

         5200 FC

         5400 FC

         4000 UV          5600

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond. 
 *Zie geschikte primers 

 TOEPASSINGEN 

 Binnenafdichting  x  x  x  x  x 
 Buitenafdichting  x  x  xx  xx  xx 
 Paneelverbinding  x  xx  xx 
 Vloer-ondervloerverlijming  x  xx  xx 
 Dakverlijming  x  xx  xx 
 Superieure UV-bestendigheid op lange termijn  xx  xx  xx 
 Glasinstallatie  xx 
 Hout  x  x  xx  x  x  xx 
 Glas     x*     xx*   x* 
 Glasvezel  x  x  xx  x  x  x  xx 
 Staal, geanodiseerd aluminium, 
gegalvaniseerd metaal  x  x  xx  x  x  x  xx 

 ABS  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x 
 Beton/steen  x  x  x  x  x  x 

 Producten voor de productie van uitzonderlijke voertuigen - Toepassingsamenvatting 

 3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 590  3M 740  3M 750  3M 760 

 Afdichting  xx  xx  x  xx  xx  x 
 Verlijmen  x  xx  xx  x  xx 
 Chemische basis  PU  PU  PU  PU  Hybride  Hybride  Hybride 
 Huidvormingstijd  90 minuten  60 minuten  50 minuten  30 minuten  50 minuten  15 - 45 min  30 minuten 
 Uithardingstijd  3 mm/24 uur  4 mm/24 uur  4 mm/24 uur  > 3,5 mm/24 uur  > 3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  3 mm/24 uur 

 Overschilderbaar  Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 x = Goed  xx = Beste keuze 

 * Zie de technische gegevenspagina’s voor typische eigenschappen. 
 Legende

  Jachtbouw (  boven/onder de waterlijn) 

 Bouw
  Algemeen industrieel/transport 

 HYBRIDES 

 POLYURETHANEN 

 TRAGERE UITHARDINGSTIJD 

 STEVIGER (HOGE SHORE A) 

 SNELLERE UITHARDINGSTIJD 

 VERLIJMING 

 ZACHTER (LAGE SHORE A), FLEXIBELER 

 AFDICHTING 

 Hoge prestatie 

 Snellere 
uitharding 

 3M  
™   

Polyurethaan en hybride lijmen en kitten 

 Transportindustrie 

 Productwijzer* 
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 Producten voor glasverlijming en -afdichting - Toepassingssamenvatting 

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond.
  *Zie geschikte primers
  **P = primer      AP = hechtingsbevorderend middel      NVT = Niet van toepassing 

 x = Goed   xx = Beste keuze 

 AFDICHTINGEN  PRIMERS:REINIGINGSMIDDELEN 

 3M 590*  3M P590  3M P591  3M P592  3M P593  3M P594  3M P595  3M AP 596 

 Afdichting  xx  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 
 Verlijmen  xx   NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 
 Primer/ Hechtingsbevorderend middel**  NVT  P  P  P  P  P  P  AP 
 Chemische basis  PU  NCO/MEK  NCO/MEK  Silaan/ethanol  PU-oligomeren  NCO/MEK  NCO/MEK  Silaan/ethanol 
 Huidvormingstijd  30 minuten  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 
 Lage VOC  NVT  xx 

 GLASTOEPASSINGEN 

 Glasverlijming  xx  xx  xx 
 Verlijming van geëmailleerd glas  xx  xx  xx  xx  xx 
 Policarbonaat  xx  xx  xx 
 PMMA  xx  xx  xx 

 SUGGESTIES VOOR PRIMERS 

 Beton/steen/marmer/baksteen  NVT  x 
 Staal, geanodiseerd aluminium, 
gegalvaniseerd metaal  NVT  xx  x  x 

 PVC  NVT  x  x 
 Polyester  NVT  xx  xx 
 Hout/teak  NVT  xx 
 Porositeitafdichting  NVT  x 

 OPMERKING: deze technische informatie en gegevens dienen uitsluitend te worden beschouwd als representatief of typerend en mogen niet worden gebruikt voor 
specifi catiedoeleinden. De eigenschappen werden gemeten bij 20°C en 50% vochtigheid. De uithardingstijd kan sterk verschillen in functie van de gelijmde ondergrond. 

 Producten voor de algemene industrie en bouw - Toepassingssamenvatting  x = Goed  xx = Beste keuze 

 3M 515  3M 525  3M 535  3M 540  3M 550 FC  3M 560  3M 740  3M 750  3M 760 

 Afdichting  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  x 
 Verlijmen  x  xx  x  xx 
 Chemische basis  PU  PU  PU  PU  PU  PU  Hybride  Hybride  Hybride 
 Huidvormingstijd  4-7 uur  2 uur  70 minuten  1-2 uur  1-2 uur  1 uur  50 minuten  15 - 45  30 minuten 
 Uithardingstijd  2 mm/24 uur  3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  4 mm/24 uur  4 mm/24 uur  > 3 mm/24 uur  3 mm/24 uur  > 3 mm/24 uur 

 Overschilderbaar  Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 Nadat de huid 
gevormd is 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 In natte 
toestand 

 TOEPASSINGEN 

 Superieure UV-bestendigheid op 
lange termijn  xx  xx  xx 

 Hout  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Glas  x 
 Glasvezel  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Staal, geanodiseerd aluminium, 
gegalvaniseerd metaal  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 ABS  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 PVC  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Beton/steen/marmer/baksteen  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
 Dakpannen  x  xx  x 
 PVC/aluminium dakafdichting  x  x 
 Expansienaden  xx  xx  x 
 EPS  x  x  x  x  x  x  x  x 

 3M  
™  

 Polyurethaan en hybride lijmen en kitten 

 Glasverlijming en beglazing 

 Algemeen industrieel en bouw 

 De hybride MS polymeer producten zijn ook universeel inzetbaar:   3M Verwerkingspistolen  
  Standaard skeletpistool of handkitpistool, standaard 
uitgevoerd voor verwerking van kokers van 310 ml. 
Voor de verwerking van worsten van 600 ml 
bestaan er geschikte pistolen van een groter formaat. 

 3M  ™   750 
 Een hybride lijmkit om 

fl exibele afdichtingen 

te realiseren en om in 

alle omstandigheden 

milieuvriendelijk te 

kunnen verlijmen 

 3M  ™   760 
 Een hybride lijmkit 

met een hoge initiële 

aanvangshechting  

 Met 1 product: 
 • Alles lijmen

  • Alles assembleren

  • Alles afdichten

  • Alle ondergronden

  • Alle materialen 
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 Oplosmiddellijmen
  Lijmsprays / spuitbussen 
  Scotch-Weld  ™   Oplosmiddellijmen van 3M hebben goede vloei-eigenschappen   en kunnen 

gemakkelijk worden aangebracht met behulp van alternatieve verwerkingsmethodes. 

Nadat de oplosmiddelen verdampt zijn, wordt snel een goede sterkte verkregen. 

Naargelang de lijmbasis worden daarbij verschillende prestatiekenmerken vertoond.

  Lijmen door op de knop te drukken, met Scotch-Weld  ™   Lijmsprays: eenvoudig – snel 

– mobiel – schoon. De spuitbus fungeert tegelijkertijd als transportbescherming, 

opslagreservoir en verwerkingsapparaat. 

 Rakelen 
 Bestrijken   

 Verspuiten 
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 Materiaal / basis  SBR  Neopreen  Nitril  Copolymeren 

 Metalen  ••  ••  ••  •• 

 Kunststoffen  ••  ••*  ••*  ••* 

 Elastomeren / rubber  •  ••  ••  • 

 Glas / keramiek  •  •  •  • 

 Leer / stof / vilt  •  ••  ••  •• 

 Hout / kurk / karton  ••  ••  ••  •• 

 * Houd rekening met de oplosmiddelbestendigheid van de kunststoffen 

 Scotch-Weld  ™   Oplosmiddellijmen van 3M verbinden als zogenaamde “allesklevende 

lijmen” de meest uiteenlopende materialen, zoals metalen, kunststoffen, rubber, leer, 

kurk, vilt, hout, karton, textiel, glas, keramiek, beton, enz.

  Dankzij hun handige formaat zijn de lijmsprays zeer veelzijdig en zijn ze geschikt om tal 

van verschillende materialen, zoals papier, karton, textiel, folies, vilt, kurk, leer, metaal, 

glas, kunst- en schuimstoffen, isolatiematerialen, rubber, enz, tijdelijk of langdurig 

te verlijmen. 

 ••   Zeer geschikt   
  •   Geschikt 
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 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Oplosmiddellijmen  

 Keuzehulp 

 Scotch-Weld  ™   Oplosmiddellijmen worden meestal op beide substraten 
aangebracht en de onderdelen worden vervolgens na een open tijd 
(verdampingstijd) onder druk samengevoegd. Wanneer minstens één 
van de te verbinden substraten poreus is, volstaat het om op één zijde 
lijm aan te brengen (natte verlijming). De samen te voegen onderdelen 
kunnen ook worden gecoat. Ze kunnen ook worden verlijmd door 
activering door oplosmiddelen of hitte. 

 Alles voor goede 

 Verbindingen 

 De verschillende lijmtypes

  Polychloropreenlijmen 
 •   Contactlijmen met een hoge aanvangshechting en een goede sterkte

•   Lange open tijd

•   Goede weerstand tegen veroudering, UV-straling en vocht

•   Groot temperatuurtoepassingsbereik

   SW 10 / SW 1300L / SW 1357 / SW 2141

  Nitrilrubberlijmen 
 •   Hoge sterkte (toename door hittebehandeling)

•   Goede weerstand tegen weekmakers

•   Goede weerstand tegen veroudering, UV-straling, vocht en oplosmiddelen

•   Uitstekende olie- en brandstofvastheid

•   Groot temperatuurtoepassingsbereik

    SW 776 / SW 847 / SW 1022 / SW 1099 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 •  • 

 • 

 • 
 • 

 •  • 

 • 

 • 

 2K, koudhardend 

 POWERLINE  • 

30



 Polychloropreenlijmen 
  SW 10  
    Contactlijm.   Lange open tijd. Water- en olievast. Reactiveerbaar door 

oplosmiddelen en hitte. Gebruik zonder verharder toe te voegen.

    Verlijmen van laminaat-, decor- en harde houtvezelplaten, van multiplex, 

fi neerplaten, metalen platen, rubber, leer en textiel

   Voldoet aan mil-spec MMM-A-121 

  SW 1300L
    Rubberlijm.   Korte open tijd. Hoge aanvangssterkte en uitstekende 

temperatuurvastheid tot 150°C. Reactiveerbaar.

    Verlijmen van natuur- en kunstrubber zoals Neopreen  
®  

, geregenereerd, 

styreenbutadieen- en butylrubber op metalen, hout, kunststoffen, enz.

   Voldoet aan mil-spec MMM-A-121 

  SW 1357
    Contactlijm.   Lange open tijd. Hoge aanvangssterkte en uitstekende 

temperatuurresistentie tot 150°C. Reactiveerbaar door oplosmiddelen en hitte. 

Koppelingsmiddel voor polyurethaanschuim.

    Realisatie van kernverbindingen uit papieren honingraten, foamglas, fenol- en 

PVC-schuim met deklagen uit metaal, hout, enz.

    Verlijmen van decorplaten op metalen platen en spaanplaten

    Voldoet aan mil-spec MMM-A-121 en Mil-A-21366A 

  SW 2141
    Rubberlijm.   Korte open tijd. Hoge sterkte en goede 

verouderingseigenschappen. Olie- en watervast. Reactiveerbaar door 

oplosmiddelen en hitte.

    Verlijmen van natuur- en kunstrubber, zoals Neopreen  
®  

, SBR-rubber met elkaar 

en op metalen, hout, vilt, kurk, linoleum, stof en kunststoffen 

 Nitrilrubberlijmen 
  SW 776
    Beschermende laag.   Korte open tijd. Olievast, brandstofvast en bestand tegen 

weekmakers. Kan ook worden gebruikt als dieptrekbare lijm.

    Verlijmen van kunststoffen en verschillende rubbersoorten met glas, metalen, enz. 

  SW 847     
   Multifunctionele lijm.   Korte open tijd. Hoge sterkte en goede verouderings-

eigenschappen. Olievast, brandstofvast en bestand tegen weekmakers. 

Reactiveerbaar door oplosmiddelen en hitte.

    Verlijmen van kunststoffen zoals PVC, nitrilrubber, rubber, staal, aluminium, hout, 

leer, afdichtingsmaterialen, enz. 

  SW 1022
    Multifunctionele lijm.   Spuitbare versie van SW 847. Korte open tijd. 

Hechtlaag voor het schuimen met polyurethaanschuim.

   Verlijmen van metalen borden 

  SW 1099
    Kunststofl ijm.   Lange open tijd. Bijzonder hoge sterkte na activering door hitte. 

Olievast, brandstofvast en bestand tegen weekmakers.

    Verlijmen van decorfolies op vezelversterkte kunststoffen, rubber, stof, 

schuimstoffen, metalen, enz.

   Verlijmen van hard en zacht PVC 

 Scotch-Weld  
™  

 Oplosmiddellijmen 

 Product  Kleur  Vastheid  Oplosmiddelen*  Vaste stof 
% 

 Open tijd 
min. 

 Spreidend 
vermogen / 

Liter 

 Verwerkings-
methode 

 Temperatuur-
toepassingsbereik °C 

 Vlampunt  
°C 

 Polychloropreenlijmen 

 SW 10  geel  dunvloei-
baar 

 Aceton, alifatische kool-
waterstoffen, tolueen 

 22  tot 60  7  Bestrijken / spuiten /
rakelen 

      -30 tot +105  -28 

 SW 1300L  geel / bruin  vloeibaar  Alifatische kool-
waterstoffen, butanon, 
tolueen 

 29  tot 8  8  Bestrijken / spuiten /
rakelen 

      -20 tot +150  -18 

 SW 1357  olijfkleurig  dunvloei-
baar 

 Aardoliedestillaten, 
butanon, aceton, 
alifatische koolwater-
stoffen, tolueen 

 24  tot 30  7  Bestrijken / spuiten       -30 tot +150  -26 

 SW 2141  lichtbruin  vloeibaar  Tolueen, aardolie- des-
tillaten, aceton 

 30  tot 15  7  Vloeien / bestrijken / 
rakelen 

      -30 tot +80  -26 

 Nitrilrubberlijmen 

 SW 776  barnsteen-
kleurig 

 dunvloei-
baar 

 4-methylpentaan-2-on, 
butanon, ethanol 

 24  tot 10  6  Bestrijken / spuiten       -40 tot +120  16 

 SW 847   bruin  vloeibaar  Aceton  36  tot 20  10  Vloeien / bestrijken / 
rakelen 

      -40 tot +120  -17 

 SW 1022  roodachtig 
bruin 

 vloeibaar  Aceton, Butanon, Toluol  24  tot 5  8  Bestrijken / spuiten / 
rakelen 

      -40 tot +120  -12 

 SW 1099  barnsteen-
kleurig 

 vloeibaar  Aceton  35  tot 40  10  Vloeien / bestrijken       -40 tot +120  -15 

 Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: 15 maanden
 

 *    Bij de namen van de oplosmiddelen gaat het om technische gegevens. 
Informatie over de bestanddelen en over een veilige toepassing, vindt u op het internet in de veiligheidsinformatiebladen op: www.3m.be/vib of www.3m.nl/vib 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Oplosmiddellijmen  

 Verkrijgbaar in:
•   Tubes

  •   Blikken

  •   Vaten 

 Lijmkeuze 

  Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen 

 A 

 A 

 A 

 A 

 A 

 A 
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 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Oplosmiddellijmen
  Lijmsprays / spuitbussen 

 Lijmen door op de knop te drukken 
 Scotch-Weld  ™   Lijmsprays / spuitbussen van 3M

  In de eenvoudig te hanteren spuitbussen worden Scotch-Weld  ™   Lijmen 
zonder extra hulpmiddelen aangebracht. Er hoeven achteraf geen 
kwasten of rakels te worden gereinigd; dat bespaart tijd en verlaagt de 
kosten.

 

 Alternatieve verstuivingspatronen

  Gelijkmatig fi jn verneveld 
  SW 75 / SW 77

  Spinragvormig en dik
   SW 74 / SW 76 / SW 80 / SW 90 

 Lijmkeuze 

 Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 Overige oplosmiddellijmen 
  SW 34
    Isolatielijm   Lange open tijd. Goede aanvangssterkte en temperatuurresistentie. 

Spuitbaar onder lage druk zonder nevelvorming.

    Verlijmen van isolatiematerialen zoals Styropor  ®  , steen- en glaswol, vilt, stof, 

kurk, hout, papier en karton onderling en op metalen en kunststoffen 

  SW 4475
    Multifunctionele lijm.   Korte open tijd. Hoge sterkte en goede 

verouderingseigenschappen. Olievast, vetvast, watervast en bestand tegen 

weekmakers.

    Verlijmen van kunststoffen zoals hard en zacht pvc, PA, PC, PMMA, polyester, 

kunstleer en voor keramiek, glas, leer, kurk, textiel, enz. 

  SW 4693  
    Kunststofl ijm.   Lange open tijd. Hoge aanvangssterkte en goede 

verouderingseigenschappen. Reactiveerbaar door oplosmiddelen en hitte.

    Verlijmen van kunststoffen zoals PA, PE, PP, slagvast PS, PMMA en 

hard PVC en ABS op metalen en andere materialen 

 Scotch-Weld  
™  

 Oplosmiddellijmen – Overige oplosmiddellijmen 

 Product  Kleur  Vastheid  Oplosmiddelen*  Vaste stof 
% 

 Open tijd
min 

 Spreidend 
vermogen
m² / liter 

 Verwerkingsmethode  Temperatuurtoe-
passingsbereik

  °C 

 Vlampunt
°C 

 SW 34  transparant  dun vloei-
baar 

 Aardoliedestillaten, 
  alifatische koolwater-
stoffen 

 34  tot 60  10  Bestrijken / spuiten  -35 tot +70  -24 

 SW 4475  transparant  dik 
vloeibaar 

 Butanon  39  tot 10  11  Vloeien / bestrijken / 
rakelen 

 -30 tot +80  -7 

 SW 4693  transparant  dun vloei-
baar 

 Alifatische koolwa-
terstoffen, aceton 

 25  tot 60  7  Vloeien / bestrijken / 
spuiten 

 -20 tot +80  -18 

 Basis van SW 34 en SW 4693: synthetische elastomeren
  Basis van SW 4475: Copolymeren

  Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: 15 maanden
 

 *    Bij de namen van de oplosmiddelen gaat het om technische gegevens. 
Informatie over de bestanddelen en over een veilige toepassing, vindt u op het internet in de veiligheidsinformatiebladen op: www.3m.be/vib of www.3m.nl/vib 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 

 Z 
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 Lijmsprays voor duurzame verbindingen 
  Spray 74
    Vooral voor schuim.   Korte verdampingstijd en open tijd voor een snelle 

verwerking. Duurzaam zachte en fl exibele lijmnaden, in het bijzonder 

bij schuimverbindingen.

    Verlijmen van fl exibel PU- en latexschuim onderling of met kunststoffen, 

metalen, hout, vilt, stof, kurk, karton, enz. 

  Spray 76 
    Vooral voor verlijmingen over een groot oppervlak.   Lange verdampingstijd 

en open tijd. Hoge sterkte en goede temperatuurresistentie.

    Verlijmen van schuimstoffen (niet voor Styropor  
®  

), van kunststoffen zoals PE en 

PP, van metalen, hout, rubber, textiel, enz.

   Verstelbare spraybreedte van 20 tot 70 mm 

  Spray 77
    Diverse toepassingen en in het bijzonder geschikt voor Styropor  ®  .   Korte 

verdampingstijd en open tijd. Geen sprake van verzakken en doorslaan bij 

poreuze materialen.

    Verlijmen van isolatiematerialen, steen- en glaswol, schuim, kunststoffen, 

rubber, vilt, stof, hout, enz. 

  Spray 80  
    Bijzonder krachtig.   Korte verdampingstijd en lange open tijd. Hoge sterkte en 

uitstekende temperatuurresistentie. Goede weerstand tegen weekmakers.

    Verlijmen van hout, metalen, rubber, hard en zacht PVC, schuim, kunststoffen, 

kurk, textiel en leer 

  Spray 90  
    Bijzonder veelzijdig.   Korte verdampingstijd en open tijd. Hoge sterkte en 

goede temperatuurresistentie.

    Verlijmen van metalen, hout, rubber, schuim, kunststoffen zoals PE en PP, textiel, 

enz.

   Verstelbare spraybreedte van 20 tot 70 mm 

 Verkrijgbaar in:
•   Spuitbussen van 500 ml 

  •   Grote verpakking  

 Lijmkeuze 

 Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

   Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 Lijmspray voor niet-permanente verbindingen 
  Spray 75  
    Herpositioneerbaar.   Geen sprake van verkleuren, golfvorming en doorslaan. 

  Kan opnieuw worden losgemaakt  – bij dunne en enkelzijdige applicatie

  Duurzame verbinding   – bij dikke en dubbelzijdige applicatie

    Verlijmen van lichte materialen zoals papier, karton, stof, folies, kurk met hout, 

glas, kunststoffen en metalen

    Tijdelijk bevestigen van etiketten, sjablonen, enz.

    Fixeren van emblemen of vasthouden van textiel bij het bedrukken door middel 

van de zeefdruktechniek

   UV-bestendig 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Lijmsprays / spuitbussen 

 Scotch-Weld  
™  

 Lijmsprays / spuitbussen 

 Product  Applicatie  Kleur  Oplosmiddelen*  Vaste stof 
% 

 Open tijd
     min 

 Spreidend 
vermogen 
m² / blik 

 Temperatuur-
toepassings-
bereik °C 

 Vlampunt
°C 

 Lijmsprays voor duurzame verbindingen 

 Spray 74  dubbelzijdig
  dik / spinragvormig 

 licht-
oranje 

 Dimethylether, aceton, 
methylacetaat, alifatische 
koolwaterstoffen 

 22  tot 10  4  -20 tot +50  -42 

 Spray 76   enkel- of dubbelzijdig
  dik / spinragvormig 

 beige  Dimethylether, alifatische
koolwaterstoffen, 
aardoliedestillaten 

 11  tot 60  4  -30 tot +80  -42 

 Spray 77  enkel- of dubbelzijdig
  dun / gelijkmatig 
verdeeld 

 beige  Aardoliedestillaten, alifatische
koolwaterstoffen, 
dimethylether 

 25  tot 15  10  -30 tot +60  -46 

 Spray 80  dubbelzijdig
  dik / spinragvormig 

 geel  Methylacetaat, dimethylether,
alifatische koolwaterstoffen, 
tolueenl 

 13  tot 30  4  -30 tot +95  -42 

 Spray   90  dubbelzijdig
  dik / spinragvormig
 

 beige  Dimethylether, alifatische 
koolwaterstoffen, aceton 

 11  tot 15  4  -30 tot +80  -46 

 Lijmspray voor niet permanente verbindingen  

 Spray   75  enkelzijdig en dun: 
kan opnieuw worden 
losgemaakt
  dubbelzijdig en dik: 
duurzaam 

 kleurloos  Aceton, alifatische 
kool-waterstoffen, 
aardoliedestillaten 

 10  blijvend 
kleverig 

 13  -20 tot +50  -46 

 Basis. synthetische elastomeren
  Basis van SW 80: Polychloropreen

  Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte:15 maanden 
 

*    Bij de namen van de oplosmiddelen gaat het om technische gegevens. 
Informatie over de bestanddelen en over een veilige toepassing, 
vindt u op het internet in de veiligheidsinformatiebladen op: www.3m.be/vib of www.3m.nl/vib 

 Z 

 A 

 A 

 A 

 Z 

 Z 

 Z 

 A 

 A 

 Z 
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 water 
 gedispergeerd 

 Dispersielijmen
  Scotch-Weld  ™   Dispersielijmen van 3M zijn, in tegenstelling tot oplosmiddellijmen, in de 

toestand waarin ze worden geleverd niet ontvlambaar, en worden vast doordat het water 

verdampt. Doordat ze een grote hoeveelheid vaste stof bezitten, kunnen dispersielijmen zeer 

goed worden uitgestreken. Na de verbinding is er sprake van een goede waterresistentie.  

 In  
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 Materiaal / basis  Acrylaat  Polychloropreen 

 Metalen  •*  ••* 

 Kunststoffen  ••  •• 

 Elastomeren / rubber  •  •• 

 Glas / keramiek  •  • 

 Leer / stof / vilt  ••  •• 

 Hout / kurk / karton  ••  •• 

 * corrosie op onedele metalen mogelijk 

 Scotch-Weld  ™   Dispersielijmen van 3M kunnen veelzijdig worden gebruikt: op de meest 

uiteenlopende materialen, zoals hout, papier, karton, kurk, leer, vilt, textiel, rubber, 

kunst- en schuimstoffen, glas, keramiek en gecoate metalen.   

 ••   Zeer geschikt   
  •   Geschikt 
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 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™  

   
 

 
 Dispersielijmen 

 Keuzehulp 

 De toepassingsgebieden en de kenmerken van de Scotch-Weld  ™   
Dispersielijmen zijn vergelijkbaar met die van de oplosmiddellijmen: 
zo wordt de lijm meestal op beide materialen aangebracht, en bij 
poreuze materialen is ook natte verlijming mogelijk. Bij dispersielijmen 
vindt er in de loop van de open tijd    echter een kleurverandering plaats, 
bv. van wit naar transparant. 

 De open tijd kan door warmte worden verkort. Onmiddellijk verlijmen is 
mogelijk, voor zover minstens één van de samen te voegen onderdelen 
waterdoorlatend is.

 

 Aanwijzing met betrekking tot het transport en de opslag:  
Bescherm dispersielijmen in vloeibare toestand tegen vorst.

 

 De verschillende lijmtypes

  Acrylaatlijmen 
 •   PSA-lijmen (PSA = Pressure Sensitive Adhesive of drukgevoelige lijmen)   

  met een lang aanhoudende kleeftoestand

  •   Open tijd tot meerdere dagen met een sterkere fl exibiliteit bij 

   de verwerking

   SW 49 / SW 4235 / SW 7434 / SW 9309

  Polychloropreenlijmen
  •   Contactlijmen met een hoge sterkte

  •   Lange open tijd

  •   Goede weerstand tegen vocht en goede verouderingseigenschappen

  •   Groot temperatuurtoepassingsbereik

   SW 30 / SW 40 / SW 100 / SW 2000 met activator 

Scotch-Weld

 Fijn  
 verdeeld 

     

 Hoog 

 Laag 

 UV-uithardende lijmen 

 Snel 

 Smeltlijmen 

 Oplosmiddellijmen 

 Reactieve smeltlijmen 

 Cyanoacrylaatlijmen  Anaërobe lijmen 

 Structurele verlijmingen 

 Langzaam 

 Semistructurele verlijmingen 

 Dispersielijmen 

 1K, warmhardend 

 2K, koudhardend 

 Open tijd 

 Sterkte 

 Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™  Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 Scotch-Weld  ™ 

 POWERLINE  • 
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 Acrylaatlijmen 
  SW 49 
    Enkelzijdige applicatie.   Blijvend kleverig. Onmiddellijke hechting en 

uitstekend spreidend vermogen.

    Verlijmen van isolatiematerialen zoals glas- en steenwol, vilt, textiel, 

vlies, Styropor  
®  

 enz. met hout, metalen, kunststoffen, enz.

   UL-gecertifi ceerd

   Gespecifi ceerd overeenkomstig MAGWZ File MH-6288 

  SW 4235
    Hoge transparantie.   Zeer lange open tijd. Blijvende kleverigheid en sterke 

fl exibiliteit. Goede waterbestendigheid en verouderingseigenschappen.

    Verlijmen van (doorschijnende) kunststoffen, schuim, Styropor  
®  

, papier, karton, 

kurk, leer, vilt, enz.. 

  SW 7434 
    Goede zelfklevende eigenschappen.   Lange open tijd. Sterke fl exibiliteit bij de 

verwerking. Goede waterbestendigheid en verouderingseigenschappen.

    Verlijmen van kunststoffen zoals ABS, EPDM en pvc, isolatiematerialen zoals 

glas- en steenwol, Styropor  
®  

, papier, karton, kurk, leer, vilt, enz. 

  SW 9309 
    Goede zelfklevende eigenschappen.   Lange open tijd. Sterke fl exibiliteit bij 

de verwerking. Goede waterbestendigheid en verouderingseigenschappen.

    Verlijmen van kunststoffen zoals ABS, EPDM, PE en PP, isolatiematerialen, 

gecoate metalen, schuim, Styropor®, papier, karton, kurk, leer, 

vilt, enz. 

 Dispersielijmen 

 Scotch-Weld  
™  

 Dispersielijmen 

 Product  Kleur 
  nat / droog 

 Vastheid  Vaste stof 
  % 

 Open tijd  Spreidend 
vermogen 
m² / liter 

 Verwerkingsmethode  Temperatuurtoe-
passingsbereik °C 

 Acrylaatlijmen 

 SW 49   wit / transparant  dik vloeibaar  55  blijvend kleverig  20  Bestrijken / spuiten / rollen  -40 tot +90 

 SW 4235  wit / transparant  vloeibaar  55  40 min tot 
30 dagen  

 6 tot 18  Bestrijken / rakelen / spuiten /
rollen 

 -40 tot +90 

 SW 7434   wit / transparant  vloeibaar  52  7 min tot 3 dagen  6 tot 18  Bestrijken / spuiten / rollen  -40 tot +90 

 SW 9309  wit / transparant  vloeibaar  50  15 min tot 3 dagen  6 tot 18  Bestrijken / rakelen / 
spuiten / rollen 

 -40 tot +90 

 Polychloropreenlijmen 

 SW 30  blauw / groen
wit / transparant 

 dik vloeibaar  50  30 tot 240 min  7 tot 21  Bestrijken / rakelen / 
spuiten / rollen 

 -40 tot +110 

 SW 40  wit / transparant  dik vloeibaar  49  30 tot 240 min  6 tot 18  Bestrijken / rakelen / 
spuiten / rollen 

 -40 tot +110 

 SW 100   wit / transparant 
lavendel 

 dun vloeibaar  47  tot 20 min  24  Spuiten  -40 tot +110 

 SW 2000 
met activator  

 blauw 
  Activator: 
transparant 

 dik vloeibaar  50  5 sec. tot 120 min  7 tot 21  Spuiten  -40 tot +110 

 Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: 15 maanden
  Houdbaarheid voor SW 9309:: 12 maanden 

 Polychloropreenlijmen 
  SW 30
    Tolueenvrij.   Lange open tijd. Sterke onmiddellijke hechting en fl exibiliteit. 

    Verlijmen van hout, papier, karton, kurk, vilt, leer, glas, keramiek, rubber,  

kunst- en schuimstoffen, aluminium, gecoate metalen, enz. 

  SW 40 
    Tolueenvrij.   Lijm zoals SW 30. Hogere viscositeit en daardoor ook geschikt voor 

poreuze en absorberende materialen.

    Verlijmen van isolatiematerialen, kunst- en schuimstoffen, hout, papier, karton, 

kurk, vilt, leer, textiel, gecoate metalen, enz.

 

  SW 100
    Vooral voor schuimverlijmingen.   Korte open tijd. Snel verlijmen en verder 

verwerken. Uitstekend spreidend vermogen.

    Verlijmen van schuimstoffen met zachte en fl exibele verbindingen, en van 

verdere specifi eke lichte materialen 

  SW 2000 met SW-activator 
    Tolueenvrij.   Korte open tijd. Onmiddellijke hechting en fl exibiliteit. Goede 

temperatuurresistentie. Minstens één van de samen te voegen onderdelen moet 

waterdoorlatend zijn. 

  Mengverhouding:   SW 2000 en SW-activator 10:1

    Verlijmen van schuimstoffen, kunststof laminaten, hout, bekledingsstoffen, stof 

en tal van kunststoffen 

 Verkrijgbaar in:
•   Blikken 

  •   Vaten

  •   Container 

 Lijmkeuze 

      Allrounder: Krachtige uitvoering voor diverse toepassingen

       Zeer krachtig of bijzondere eigenschappen 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 A 

 A 

 Z 

 Z 

 A 

 A 

 Z 

 A 
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 schone 

 3M  ™   Reinigers
  Lijmresten, was, olie en andere problematische stoffen kunnen snel en eenvoudig 

worden verwijderd met reinigingsproducten. 

 Een 

 zaak 
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  Industriële reiniger op citrusbasis  
    Zeer doeltreffend.   Neutraal en niet-corrosief. Reinigt ook hardnekkig 

vuil van bijna alle oppervlakken, ook de meeste kunststoffen. Bevat geen 

aardoliedestillaten of gechloreerde oplosmiddelen.

    Verwijdert resten van de meeste gedroogde – niet chemisch – uithardende 

lijmen en afdichtingsmaterialen, alsook resten van tapes, lijmfolies, etiketten, 

vettig en olie-achtig vuil, teerresten en rubbergruis. 

  Multifunctionele “5-way” spray  
    Reiniger en smeermiddel in één.   Dringt ook tot de moeilijk bereikbare 

plaatsen door. Verhindert storende knarsende geluiden. Infi ltreert en 

verwijdert vocht. Siliconenvrij.

    Reinigt en beschermt metalen tegen roestvorming, corrosie en 

puntroestvorming

   Maakt vastgeroeste of geklemde schroeven, moeren en bouten los

   Smeert beweegbare onderdelen

   Droogt ontstekingssystemen, generatoren en andere elektrische installaties 

  Lijmreiniger 08984 
    Effi ciënte reiniging van alle lijmlagen.   Verdampt langzaam. Geschikt als 

verdunner voor enkele lijmen. 

   Verwijdert lijmresten, was, olie, enz. 

  Scotch  ®   Easy Clean Pen  
    Reinigingsstift.   Geschikt voor gebruik op tal van oppervlakken.

    Lost olie, vet, vuil, lijmresten, etiketresten en onzuiverheden op door middel van 

een viltstift 

 Reinigers 

 Product  Basis  Kleur  Vastheid  Vaste stof 
% 

 Verwerkings methode  Vlampunt
°C 

 Industriële reiniger 

op citrusbasis 

D-limoneen (citrusolie)  transparant  vloeibaar  4 tot 6  Bestrijken / sprayen  -46 

 Multifunctionele 5-way spray  Minerale olie  transparant  vloeibaar  12,5  Sprayen  -46 

 Lijmreiniger 08984   Mengsel uit gedestilleerde 
aardolie, vloeibaar 

 kleurloos  vloeibaar  –  Sprayen  -46 

 Scotch  
®  

 Easy Clean Pen  D-limoneen (citrusolie)  transparant       –  –  Aanbrengen  - 47 

 Houdbaarheid vanaf verzendingsdatum opslagruimte: 24 maanden
  Houdbaarheid voor multifunctionele SW “5-way” spray: 12 maanden 

 3M  
™  

 Reinigers 

 Lijmkeuze 

      Allrounder: krachtige uitvoering voor diverse toepassingen 

 Verkrijgbaar in:
•   Spuitbussen 

  •   Fles

  •   Stift

  •   Grote verpakking 

 A 

 A 

 A 

 A 

 A 

 A 

 A 
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 om te Lijmen 

 Dispensers en accessoires
  Scotch-Weld  ™   Dispensers van 3M voldoen aan de meest uiteenlopende professionele 

eisen van de gebruikers, naargelang de behoefte van kleine en middelgrote tot grote 

volumes. 

 Werktuigen 
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 Dispensers en accessoires voor 
het EPX-verwerkingssysteem

 

 EPX-dispensers

  Handmatige EPX-dispensers
  •   Compleet met plunjer (1:1 / 2:1) voor dubbele patronen van 47 of 50 ml

  •    Voor DP 8005 / DP 8010 in dubbele patronen van 35 of 38 ml  

is aanvullend een plunjer (10:1) vereist

 

 EPX pneumatische dispenser*
  •   Voor dubbele patronen van 47 of 50 ml (1:1 / 2:1)

 

 EPX pneumatische dispenser* 
  •   Voor dubbele patronen van 400 ml (1:1 / 2:1)

 

 EPX pneumatische dispenser* 
  •   Voor DP 8005 / DP 8010 in dubbele patronen van 250 of 265 ml (10:1) 

 EPX-accessoires

  EPX-plunjer voor de handmatige EPX-dispenser
  1   Voor dubbele patronen van 47 of 50 ml (1:1 / 2:1)

   2   Voor DP 8005 / DP 8010 in dubbele patronen van 35 of 38 ml (10:1)

 

 EPX-mengneuzen
  1   55 mm lange mengneus voor DP 810 in dubbele patronen van 50 ml

   2    Quadro-mengneus voor dubbele patronen van 47 of 50 ml (uitzondering DP 810)

  3   Mengneus voor DP 8005 /  DP 8010 in dubbele patronen van 35 of 38 ml

  4    Mengneus voor DP 8005 / DP 8010 in dubbele patronen van 250 of 265 ml

  5   Mengneus voor DP 600 SL in patronen van 310 ml

  6   Mengneus voor dubbele patronen van 400 ml 

 * Een precieze dosering is met een aanvullend apparaat voor EPX-luchtdrukpistolen bij stationair gebruik mogelijk. 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Dispensers voor 2-componenten-constructielijmen 

 EPX-mengneuzen 

 EPX-plunjers 

 Manueel EPX-dispenser 

 1 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 2 
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 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Lijmpistolen 

 Scotch-Weld  
™  

 dispenser 

 Lijmpistool en voorverwarmingsapparaat  
voor patronen voor reactieve PUR-smeltlijmen 
 

 Scotch-Weld  ™   lijmpistool
  Elektropneumatisch.   Om reactieve smeltlijmen snel en eenvoudig aan te brengen. 

De patronen kunnen eenvoudig op de achterkant worden geladen.

  Elektrische aansluiting   220 Volt

  Gewicht      1,6 kg (zonder kabel)

  Elektrisch vermogen   275 Watt

  Persluchtaansluiting   5 bar

  Smelttemperatuur   ca. 120 °C

  Smeltvermogen   5 kg / h

 

 Scotch-Weld  ™   PUR 250 voorverwarmingsapparaat 
voor patronen
  Om maximaal vier Scotch-Weld  

™  

 patronen te verwarmen.

  Elektrische aansluiting    220 Volt

  Voorverwarmtijd   45 minuten 

 Lijmpistolen voor smeltlijmen

  Scotch-Weld  ™   lijmpistolen voor smeltlijmen voldoen aan de meest 
uiteenlopende eisen van gebruikers. Het spectrum reikt van het 
lichte, mobiele, manuele apparaat voor kleine volumes of uitsluitend 
occasioneel gebruik tot het  halfautomatische standapparaat voor 
grote volumes.

  Alle Scotch-Weld  ™   lijmpistolen voor smeltlijmen onderscheiden zich door 
een hoog rendement en een ergonomisch en stevig ontwerp. 

 

 Scotch-Weld  ™   EC lijmpistool –  
Hot-melt en Low-melt
  Sterke allrounder.   Door de verschillende temperatuurinstellingen van 130 tot 

230°C kunnen bij de verschillende lijmsoorten optimale resultaten worden bereikt. 

De temperatuurmodulus kan op de handgreep van het apparaat worden gekozen.

  Gewicht   860 g

  Vermogen   380 Watt

  Smeltvermogen   50 g / minuut

  Een Quadrack-patroon van 30 g levert een 7,1 m lange lijmrups op.

  Patroonuitvoering    SW ....   Q   

ong. 16 mm Ø en 203 mm lang 

 

 Scotch-Weld  ™   TC lijmpistool
  Met duimtoevoer.    Aanbevolen voor puntvormig verlijmen of het aanbrengen van 

korte lijmrupsen.

  Gewicht   330 g

  Vermogen   150 Watt

  Smeltvermogen   36 g / minuut

  Een TC-patroon van 8 g levert een ong. 2,1 m lange lijmrups op – 

geen low-melt-uitvoering beschikbaar.

  Patroonuitvoering    SW…   TC   

ong. 16 mm Ø en 50 mm lang 
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 Scotch-Weld  ™   LT Quadrack 
lijmpistool – Low-melt

  Scotch-Weld  ™   TC Quadrack 
lijmpistool – Hot-melt
   identiek ontwerp

  Lichte en mobiele, manuele apparaten.   Voor kleine en middelgrote 

volumes. Precies en moeiteloos werken dankzij het Quadrack-systeem en 

de manuele doseerhendel.

  Gewicht   370 g 

  Vermogen   150 Watt

  Smeltvermogen   36 g / minuten 

  Een Quadrack-patroon van 30 g levert een 7,1 m lange lijmrups op. 

  Patroonuitvoering    SW TC Quadrack: SW…  Q

  SW LT Quadrack: SW…  LM-Q  

ong. 16 mm Ø en 203 mm lang

 

 Elektropneumatisch Scotch-Weld  ™   PGII lijmpistool
  Voor een bijzonder groot smeltvermogen.   Optimaal voor grote volumes bij 

doorlopend gebruik. Kan worden gebruikt als manueel, mobiel apparaat of als 

halfautomatisch standapparaat met snellaadkamer, pneumatische voetschakelaar en 

staander.

  Gewicht   1.500 g

  Vermogen   500 Watt

  Druk    5 bar

  Smeltvermogen   60 g / minuten

  Een PG-patroon van 37 g levert een ong. 9,8 m lange lijmrups op – low-melt-

uitvoering beschikbaar.

  Patroonuitvoering    SW…   PG2   
ong. 26 mm Ø en 75 mm lang

 

 Tafelstaander voor lijmpistolen
  •   SW EC en LT Quadrack

  •   SW TC en TC Quadrack

  •   SW PGII (inclusief tafelstaander)

 

 Scotch-Weld  ™   Accessoires
  Voor elke toepassing het geschikte mondstuk: elk Scotch-Weld  

™  

 lijmpistool bevat een 

standaardmondstuk dat voor tal van toepassingen geschikt is.Verdere mondstukken voor 

individuele toepassingsomstandigheden vervolledigen het assortiment. 

 3M  
™  

 Scotch-Weld  
™ 

 Lijmpistolen voor smeltlijmen  

 Scotch-Weld  
™  

 LT Quadrack 

 Scotch-Weld  
™  

 PGII 

 Accessoires voor SW-lijmpistolen 

 Afkorting  Betekenis  Afmetingen en lijmstaven  Lijmtypes 

 TC  Touch Control Lijmpistool  15 x 48 mm mini lijmstaven  TC 

 TCQ  TC Quadrack Lijmpistool  15 x 200 mm Quadrack   Hot Melt 
  lijmstaven 

 Q 

 LT  Polygun LT   Lijmpistool  15 x 200 mm Quadrack   Low Melt 
  lijmstaven 

 LM-Q 

 EC  Polygun EC   Lijmpistool  15 x 200 mm Quadrack     lijmstaven,
  Low Melt + Hot Melt 

 LM + Q 

 PG2  Polygun 2   26 x 76 mm lijmstaven  PG 
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 krijgt u 

 Technische vragenlijst
  Lijmtechniek van A tot Z
  Maak gebruik van de technische vragenlijst voor uw concrete aanvraag. 

Onze lijmdeskundigen helpen u graag bij uw projecten.

  In het beknopte lexicon van de lijmtechniek vindt u de verklaring van de belangrijkste 

begrippen rond lijmen terug. 

 Met 3M 

 professioneel 
advies 
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 1. Toepassing

  Nieuwe toepassing    Ja   Neen

    Lijmen    Coaten    Ingieten   Afdichten

  Beschrijving

 

 Methode tot nu toe

 

 2. Eindproduct 

 3. Grootte van het lijmvlak 

 Lengte x breedte / diameter 

 4. Materialen   
  Geef een precieze beschrijving
  •   Koper (in plaats van metaal) 
  •   Hard PVC, PC, enz. (in plaats van kunststoffen)

 

 5. Belasting 

 5.1 Temperatuurtoepassingsbereik van / tot

    Kort       Continu

 

 5.2 Mechanische invloeden
  Trek-, afschuif-, afpel-, scheur-, slagbelasting, trillingen, enz.

 

 5.3 Chemische invloeden
  Water, chemische producten, milieu-invloeden, enz.

 

 6. Oppervlaktevoorbehandeling 

 7. Verwerking 

  Handmatig      Automatisch   

   Verwerkingstijd (min / u)                       

  Bestrijken    Spuiten    Overige      

 

 8. Volume 

 (  Stuks / liter)                maand / jaar  

    Eenmalig       Regelmatig

 

 9. Overige 

 U wenst:

   Telefonisch antwoord      Stalen  

   Technische informatie     Bezoek na afspraak 

 Datum

  Bedrijf

  Bedrijfstak 

 Straat

  PC / plaats

  Contact

  Afdeling

  Telefoon

  Fax

  E-Mail 

 Faxmodel
  kopiëren - invullen - faxen - e-mailen 

 Ons faxnummer en e-mailadres vindt u op de 
achterkant van de producthandleiding 

 Service 
 Technische vragenlijst 



 Service 
 Lijmtechniek van A tot Z 

 Adhesie 
 Hechtkrachten op het grensvlak tussen het te verlijmen materiaal en de lijm.

 

 Afpelsterkte 
 Uitgedrukt in N / cm: getalwaarde om lijmen met betrekking tot hun afpelsterkte te 

vergelijken.

 

 Afschuifsterkte 
 Uitgedrukt in MPa of N / mm²: aanduiding van de sterkte bij trek- en schuifbelasting; 

  vlakken worden overlappend op elkaar gelijmd en vervolgens belast (ook trek-afschuif  -

sterkte genoemd).

 

 Basis 
 Lijmbestanddeel dat de eigenschappen van de lijm wezenlijk bepaalt.

 

 Cohesie 
 Moleculaire bindingskrachten in de lijmlaag.

Algemene regel: de adhesie moet groter zijn dan de cohesie.

 

 Constructielijm 
 Lijm die door een chemische reactie hard wordt en een krachtoverbrengende 

verbinding tot stand brengt.

 

 Contactverlijming 
 Aanvangssterkte = eindsterkte.

  Verlijming met dubbelzijdige lijmapplicatie, waarbij de verbindingsonderdelen 

worden samengevoegd wanneer de oplosmiddelen volledig verdampt zijn .

 Dispersie 
 Vloeistof waarin de grondstoffen en de overige lijmbestanddelen verdeeld zijn.

 

 Dispersielijm 
 Lijm die door verdamping van het water vast wordt.

 

 Hardingsmiddelen 
 Stoffen of mengsel van stoffen die aan de lijm worden toegevoegd of eronder worden 

gemengd, en die er via een chemische reactie voor zorgen dat de lijm hard wordt.

 

 Hardingstijd 
 Periode waarin de verlijming na de verbinding een voor de beoogde belasting 

vereiste sterkte bereikt.

 

 Hechtlagen (Primers) 
 Stoffen die de adhesie- en verouderingseigenschappen van lijmverbindingen verbeteren. 

 Houdbaarheid 
 Periode tussen de verzendingsdatum vanaf de opslagruimte en het tijdstip tot wanneer 

  de lijm, rekening houdend met de door de fabrikant voorgeschreven opslagvoorwaarden   

(verpakking, temperatuur, luchtvochtigheid), minstens bruikbaar blijft. 

 Lijm 
 Niet-metalen materiaal dat verbindingsonderdelen door hechting van vlakken en in-

wendige sterkte (adhesie en cohesie) kan verbinden, zonder dat zich wezenlijke 

constructieveranderingen in het materiaal van de verbindingsonderdelen voordoen. 

  Lijm is een overkoepelend begrip en omvat andere gebruikelijke begrippen voor lijmsoor-

ten, die vanuit fysisch, chemisch of verwerkingstechnisch gezichtspunt worden gekozen. 

 Lijmlaag 
 Hard geworden of nog niet hard geworden lijmlaag tussen twee verbindingsonderdelen. 

 Lijmvlak 
 Het te verlijmen of verlijmde vlak van het verbindingsonderdeel.

 

 Lijmvoeg 
 Tussenruimte tussen twee lijmvlakken die door lijm wordt opgevuld.

 

 Natte verlijming 
 Verlijming met enkelzijdige of dubbelzijdige lijmapplicatie waarbij de verbindingsonder-

delen onmiddellijk na de lijmapplicatie worden samengevoegd. De lijm wordt steeds 

harder naarmate de verdamping van het oplosmiddel toeneemt, of naarmate de 

chemische reactie vordert.

 

 Open tijd 
 Periode waarin de verlijming, na het aanbrengen van de lijm, kan of moet worden 

uitgevoerd.

 

 Open-tijdverlijming 
 Verlijming met dubbelzijdige lijmapplicatie, waarbij de verbindingsonderdelen 

worden samengevoegd wanneer de oplosmiddelen zodanig verdampt zijn (open 

tijd) dat de lijmlaag wordt gekenmerkt door een zekere kleverigheid (knokkeltest). 

Goede aanvangssterkte die met het verdampen, bv. van de resterende 

oplosmiddelaandelen, toeneemt. 

 Oplosmiddel 
 Vloeistof die de grondstoffen en overige oplosbare lijmbestanddelen zonder 

chemische verandering oplost.

 

 Oplosmiddellijm 
 Lijm die door de verdamping van het oplosmiddel vast wordt.

 

 Oppervlaktevoorbehandeling 
 Behandeling van substraatoppervlakken om deze voor de lijmtechniek 

reproduceerbaar en gedefi nieerd vorm te geven, en om de hechting van de lijm te 

optimaliseren. Daarvoor staan mechanische, nat-chemische, droog-chemische en 

hoogenergetische methodes ter beschikking. 

 Primer 
 (zie hechtlaag)

 

 N 

 O 

 A 

 B 

 C 

 D 

 H 

 L 

 P 
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 Reactivering 
 a)  
  Reactivering door een oplosmiddel:

  De droge lijm wordt na bevochtiging met een geschikt oplosmiddel 

opnieuw kleverig. 

 b)  
  Reactivering door hitte:

De droge lijm wordt onmiddellijk vóór de verlijming door warmte geactiveerd.

 

 Smeltlijm 
 Lijm (vast en oplosmiddelvrij) die gesmolten wordt aangebracht, en vervolgens door 

afkoeling vast wordt.

 

 Smeltlijm reactief 
 Smeltlijm, maar dan vochtbindend en met constructiesterkte.

 
 Spanningsscheurcorrosie 
 Structuurverandering die bij gelijktijdig aanwezige spanning tot scheurvorming 

kan leiden. 

 Specifi ek gewicht 
 Verhoudingscijfer dat het gewicht per volume-eenheid van een stof  in vergelijking met 

water aanwijst.

 

 Spreidend vermogen 
 Verlijmbare oppervlakte per gewichts- of volume-eenheid of ander geschikt 

verbruiksgegeven. Het vloeiend vermogen is afhankelijk van het materiaaloppervlak 

en de aanbrengmethode.

 Stofdroog tijd  
Maximale periode die vanaf het einde van het mengen tot het ogenblik waarop de 

massa niet kleverig meer is, kan verstrijken. 

 Temperatuurtoepassingsbereik 
 Temperatuurbereik waarin de uitgeharde lijmlaag bestand is tegen constante 

belastingen. De hoogte van de mogelijke belasting is afhankelijk van de temperatuur.

 

 Uithardingstijd 
 Periode vanaf het aanbrengen of mengen tot de volledige harding van de lijm.

 

 Vaste stof 
 Het in gewicht uitgedrukte aandeel van een stof dat achterblijft na verwijdering van 

de vluchtige delen in vastgelegde testomstandigheden.

 

 Vastheid 
 Uitwendige fysische toestand van een stof (bv. vloeibaar).

 

 Verbindingsonderdeel 
 Voorwerp dat tegen een ander voorwerp moet worden gelijmd of gelijmd is.

 

 Verwerkingstijd 
 Periode tussen de toevoeging van het hardingsmiddel aan de basis en het ogenblik 

waarop de fase van de polymerisatie zo ver gevorderd is dat de gemengde lijm de 

verbindingsonderdelen niet meer kan binden.

 

   Viscositeit 
 De viscositeit wordt altijd aangeduid in verhoudingsgetallen en zegt iets over de 

vloeibaarheid en de inwendige weerstand van een vloeistof.

 
 Vlampunt 
 Laagste temperatuur waarbij uit een vloeistof dampen vrijkomen in een zodanige 

hoeveelheid dat ze samen met de lucht boven de vloeistofspiegel een ontvlambaar 

mengsel vormen.

 

 Weekmaker 
 Substantie die aan kunststoffen wordt toegevoegd, om o.m. een verminderde 

hardheid of een vergroot vormveranderingsvermogen te verkrijgen.

 
 Weekmakermigratie 
 Overgang van weekmakers, bv. vanuit kunststoffen, naar aangrenzende lijmlagen. 

Gevolg: verbrossing van de kunststof en eigenschapsverandering in de lijm.

 
 Werkplaatstijd 
 Periode waarin een gekoeld te bewaren lijm maximaal in werkplaatsomstandigheden 

(20 tot 25 °C) verwerkbaar blijft, zonder zijn eigenschappen te verliezen. 

 R 

 S 

 W 

 U 

 V 

 T 
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 Belangrijk bericht 

 Alle vermelde waarden werden overeenkomstig precieze testmethodes in laboratoriumomstandigheden vastgesteld en mogen niet worden overgenomen in 
specifi caties. Voordat u onze producten gebruikt, dient u zelf na te gaan of ze geschikt zijn voor het doel dat u voor ogen hebt.
  Alle vragen aangaande de garantie en de aansprakelijkheid voor deze producten worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de 
verkoopsovereenkomst geregeld, voor zover dwingende wettelijke voorschriften niets anders voorzien. 

 3M-advies*

  Lijmen und Kleefbanden 

 3M Customer Service

  Verpakkingen / prijzen / levertijden / bestellingen

 

 3M     België    3M Nederland 

 Telefoon  +32 02 722 53 06   Telefoon   +31 071 5450 187
    Fax  +32 02 722 5  0   37   Fax   +31 071 5450 670 
E-mail: 3Mbonding.be@mmm.com E-mail: 3Mbonding.nl@mmm.com
 

 

 *    Maak gebruik van onze vragenlijst op pagina 45 – uw gegevens helpen ons om u snel en gericht advies te geven.  

 
 
 3M België

Afd. Industriële Tapes en Lijmen 

 Hermeslaan 7
  1831 Diegem
  Tel: 02 722 53 06
  Fax: 02 722 50 37
  E-mail: 3Mbonding.be@mmm.com
Internet: www.3M.be/Bonding 

 3M Nederland B.V

Afd. Industriële Tapes en Lijmen 

 Postbus 193
  2300 Leiden
  Tel: +31 071 5450 187
  Fax: +31 071 5450 670
  E-mail: 3Mbonding.nl@mmm.com
Internet: www.3M.nl/lijmen 

 Deze brochure recyclen a.u.b. 
  Gedrukt in België.   © 3M 2010. Alle rechten voorbehouden.

Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt 
3M zich niet aansprakelijk.
De 3M algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing.  

    3M en Scotch-Weld  ™   zijn handelsmerken van 3M Company
 
 MS-0005-1542-3 
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	dutBE_09002075_Bonding_Brochure2009.indd
	dutBE_09002075_Bonding_Brochure2009.indd.1
	dutBE_09002075_Bonding_Brochure2009.indd.2
	dutBE_09002075_Bonding_Brochure2009.indd.3
	dutBE_09002075_Bonding_Brochure2009.indd.4
	dutBE_09002075_Bonding_Brochure2009.indd.5

