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CRC POWER STICK
Spuitlijm met permanent hoge sterkte
Ref: 10117

1. ALGEMENE BESCHRIJVING
CRC Power Stick is een niet gechloreerde spuitlijm met een permanent hoge sterkte.
2. KENMERKEN
•
•
•
•

Formulatie met hoge sterkte.
Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.
Lange open tijd, die toelaat grote oppervlakken te bedekken.
Zuinig in gebruik. Goede dekkracht.

3. TOEPASSINGEN
CRC Power Stick levert een permanente verbinding met hoge sterkte voor:
• Spaanplaat en beton.
• Isolatiemateriaal en tapijt.
• Zeildoek en leder.
• Papier, hout en kurk.
• Metaal, kunststof en rubber.
4. INSTRUCTIES
•
•
•
•

Breng een gelijkmatige lijmfilm aan vanop 25 à 30 cm afstand:
Wacht tot de lijmlaag geen draden meer trekt bij aanraking.
Breng de te verlijmen oppervlakken samen en oefen een stevige druk uit.
Om verstopping van de spuitkop te vermijden is het aangeraden om na gebruik de bus
ondersteboven te houden en te spuiten tot enkel drijfgas ontsnapt.
N.B. Kan bepaalde kunststoffen aantasten. Steeds testen op een klein onschuldig
onderdeel van het werkstuk alvorens tot volledige verlijming over te gaan.

•

Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU-richtlijn
91/155/EEC en amendementen verkrijgbaar.

Manufactured by :

CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

TECHNISCHE GEGEVENS
2/2

CRC POWER STICK
Spuitlijm met permanent hoge sterkte
Ref: 10117

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)
Voorkomen
Geur
Relatieve dichtheid (bij 25°C)
Polymeer type
Open tijd
Uithardingstijd
Temperatuursbestendigheid
Oplosbaarheid
Aanbevolen reiniger

:
:
:
:
:
:
:
:
:

melkwitte vloeistof
Aceton
0,68
Styreen Isopropene Copolymeer
2 tot 10 min
volle sterkte na 12 tot 24 u
tot 50°C (droge film)
niet oplosbaar in water
CRC Industrial Degreaser

6. VERPAKKING
Aerosol

: 12 x 500 ml

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille
van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren,
bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke
gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.
Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op
eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.
Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit
gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.
Versie
Datum

: 10117 01 1106 00
: 07 May 2007
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