
Product Data Sheet 

INSTANT-FLEX 718 
934-1109 

0907/MTB/03 

Description 

Formulated hot melt adhesive 

Appearance 

Water white solid 

Technical Characteristics 

Viscosity (Brookfield 

Thermosel Sp 27, 20 rpm) 

Typical Data 

6,600 mPa.s @ 160°C 

4,600 mPa.s @ 170°C 

3,200 mPa.s @ 180°C 

Typical Applications 

* 

* 

* 

Unsewn binding 

Burst or slot binding 

Soft cover sewn books 

Typical Properties 

Tack 

Open Time 

Trim Time 

: 

: 

: 

High 

Short 

Fast 

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. ____________________________________ 
Van Asperen Kleefstoffen B.V.  Vaartweg 106  8243 PP  Lelystad 
Tel: +31 (0) 320-260261  Fax: +31 (0) 320-260050 
Email: info@van-asperen.nl  Internet: www.van-asperen.nl 
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INSTANT-FLEX 718 

Features 

* 

* 

* 

934-1109 0907/MTB/03 

Benefits 

* 

. * 

* 

Excellent appearance on the spine 

Easy to achieve an even film on the spine 

High page pull strengths on a wide variety of 
papers 

Transparent in colour 

Specialised rheology 

High adhesion level 

Application Guide 

INSTANT-FLEX 718 can be applied using any conventional bookbinding machine i.e. roller in pot. Apply 

at temperatures over 160°C and below 180°C. The back spinner should be 20°C to 30°C hotter than the pot 
temperature. 

Packaging 

Consult local sales office. 

Storage & Handling 

Rotate stock using oldest material first. 
Keep containers upright and closed to prevent contamination. 
Do not mix with other adhesives. 

Store under ambient conditions preferably below 30°C and above 10°C to avoid water condensation. 
Shelf life: Minimum 1 year under recommended conditions. 

HEALTH & SAFETY 

Users should familiarise themselves with the safety data sheet before using or handling this product. 


