
 

LIJM DIVISIE 

Productblad 

Envafix 502 

Productomschrijving 

___________________________________________________________________________________________ 

Envafix 502 is een vol synthetisch dispersielijm, speciaal ontwikkeld als onderkleplijm voor enveloppen. 
De lijm heeft een snelle afbindtijd en een zeer lage neiging tot spatten bij hoge machinesnelheden. De 
lijm is eveneens geschikt voor algemene toepassingen in de kartonnage. 

Technische gegevens 
Type: 
Uiterlijk: 
Viskositeit (Brookfield RV 23 °C): 
Vaste stof gehalte: 
pH: 

Copolymere dispersie 
Witte vloeistof 
ca. 900 mPa.s 
ca. 54 % 
ca. 4,5 

Verwerking 
• 
• 

• 

De lijm is gebruiksklaar. 
De lijm is geschikt voor zowel extrusie en vernevel systemen, als voor wals en segment 
toepassingen. 
Schoonmaken van de apparatuur met warm water. 

Opslag 

• 
• 
• 
• 
• 

In goed gesloten verpakking bewaren om uitdroging en vervuiling te voorkomen. 
Voorraad in volgorde van binnenkomst verwerken (FIFO). 
Mengen met andere lijmen wordt afgeraden! 
Vorstvrij opslaan. 
Geadviseerd wordt de lijm binnen 6 maanden te verwerken. 

Gebruikers wordt geadviseerd voor gebruik van dit product zich op de hoogte te stellen van de 
inhoud van het veiligheidsinformatieblad. 
Meer gegevens over verwerking en toepassing worden u gaarne verstrekt door onze afdeling Technical 
Service. 
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Wij stellen onze deskundigen beschikbaar om afnemers te helpen de beste resultaten met onze producten te bereiken. 
Aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoekingen en ervaringen, die wij betrouwbaar achten.  
Aangezien wij echter geen controle hebben op de omstandigheden waaronder onze producten worden vervoerd, opgeslagen en verwerkt door onze afnemers, kan 
onzerzijds geen garantie gegeven worden voor bepaalde resultaten en kan ook geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade, 
direct of indirect voortvloeiende uit de toepassing. 
Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd deze bepalingen te wijzigen of te herroepen. 
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