
 

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. 
 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Productomschrijving 
 
Dispomelt 727E is een algemeen inzetbare zelfklevende hotmelt voor de constructie van luiers en 
maandverband. De lijm heeft een goede hechting op lycra, synthetisch- en natuurrubber. 
De lijm is geschikt voor het verlijmen van papieren rollen. 

 

Technische gegevens 
 
Type: Hotmelt 
Uiterlijk: bleek-gele vaste stof 
Viscositeit (Brookfield RV 130° C) ca. 19.000 mPa.s 
Viscositeit (Brookfield RV 150° C) ca. 8.200 mPa.s 
Viscositeit (Brookfield RV 170° C) ca. 4.000 mPa.s 
Verwerkingspunt (Mettler droppingpoint) ca. 90 °C 
 

Verwerking 
 

• De lijm is geschikt voor verwerking via een (spleet) nozzle of spray apparatuur. 

• Verwerkingstemperatuur : 150 - 170°C afhankelijk van omstandigheden. 

• De samenstellende componenten van de lijm voldoen aan de eisen, gesteld in de American Food 
&-  Drug Administration regulations 21 CFR 175.105 "Adhesives". 

 

Opslag 
 

• Geadviseerd wordt de lijm binnen een jaar te verwerken. 

• Droog en in goed gesloten verpakking bewaren om vervuiling te voorkomen. 
• De voorraad in volgorde van binnenkomst verwerken (FIFO) 
• Mengen met andere lijmen wordt ontraden! 
• Tussen de 10 en 30 °C opslaan, om condensvocht te voorkomen. 

 
 
 
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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