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PRODUCT INFORMATIE 

 

Spray Glue 
 
 
Bardahl Spray Glue is op basis van synthetische rubber en uitermate geschikt voor de verlijming van textiel 
(bijv. gordijnkappen), schuimrubber en plastic (ook in vlokken, rugvullingen, zittingen, kussens, etc.), karton, 
papier (afsluiting van dozen en zakken), vilt, polystyreenschuim, grote foto’s (etaleren), plastic folie, 
isolatiemateriaal (in de bouw en het interieur), reproducties, vloerbedekking, etc. (in de privésfeer), op de 
genoemde en praktisch alle andere materialen. 
 

Eigenschappen 

 

⎯ Is economisch in gebruik 

⎯ Is steeds gebruiksklaar. Even schudden, één druk op de knop en de lijm is al aangebracht; in een dunne 
gelijkmatige film. 

⎯ Lijmt niet alleen permanent, maar desgewenst ook tijdelijk. 

⎯ Er treedt geen bezinking op. 
 

Niet permanente verlijming 

 
Spuit een dunne gelijkmatige laag alleen op het verlijmen materiaal. Even laten drogen alvorens de materialen 
samen te voegen. Deze verlijming kan opgeheven worden zonder beschadiging van de oppervlakken. 
Uitstekend geschikt voor het vastmaken van etiketten, het plakken van foto's, het plaatsen van tapijttegels en 
het palletiseren van kartons en zakken. 
 

Permanente verlijming 

 
Op één der vlakken een flinke laag lijm opbrengen. Voeg de materialen samen als de lijm nog nat is. Bij niet-
poreuze materialen of bij schuim wordt de lijm wel op beide oppervlakken opgespoten. Na ca. 20 minuten 
droogtijd worden de oppervlakken dan samengevoegd. Ook na een paar uur kunnen op deze wijze de 
materialen worden verlijmd. 
 

Gebruiksaanwijzing 

 
Bij gebruik bus goed schudden en de gewenste spraystand kiezen (1,2 of 3/ weinig of veel product.) Na gebruik 
de bus op zijn kop houden en lijmresten uit de spuitopening verwijderen door het ventiel in te drukken. 
 
Analyse-gegevens 

Test Resultaten 

Colour  transparant, amber 

Basis synthetische rubber 

Non-volatiles 19.5% 

Storage  Bewaren op 
kamertemperatuur 

Usage  1.5 - 2m2. per bus 
éénzijdig 

Flashpunt -21°C 

 
 
 
Artikelnummer 76205 
Inhoud  500 ml 
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