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TECHNISCHE FICHE

Stripfix
TRANSPARANTE LIJM OP ROL MET ONMIDDELLIJKE KLEEFKRACHT

Directe hechting tot 8 kg/cm².

Goede chemische bestendigheid.

Droogt niet uit, verhardt niet.

Kan ook gebruikt worden als afdichting.

Gebruik

Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond.
Indien nodig eerst reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Product [SFX]

Karakteristieken

Stripfix is een synthetische, drukgevoelige transparante lijm op rol, 
ontwikkeld om een sterke hechting te bieden op een brede waaier 
van materialen en substraten. Stripfix kan onmiddellijk gebruikt 
worden op een zuiver en droog oppervlak. Stripfix is ideaal voor het 
verbinden van moeilijk te verlijmen materialen zoals glas, metaal, 
hout, rubber, plastiek inclusief polyethyleen.

Toepassingen

Bouw: montage van verbindingen voor afschermstukken van 
afvoerleidingen, isolatiematten in polypropyleen, filtermembranen 
voor wegenbouw; verlijmen van lichte isolatiepanelen, verbindingen 
uit kunststof, ... .
Meubelindustrie: montage van gelamineerde decoratiepanelen en 
vastzetten van hoeken van meubels.
Auto-industrie: vastzetten van isolatiematten, emblemen en 
naamplaten,... .
Constructie: verlijming van zij- en dakpanelen van caravans.

Verpakking

Stripfix - rol 12mm / 0,4mm / 30m 521208000

Stripfix - rol 19mm / 0,4mm / 30m 521908000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: rubber/hars.
• Rekvermogen: 1000%.
• Initiële kleefkracht: 52 N/cm².
• Treksterkte: 60 N/cm² na 10 min.; 80 N/cm² na 24 

uren.
• Applicatiegewicht: 405 g/m².
• Temp.bestendigheid: -10°C tot +50°C.
• Applicatietemperatuur: > +10°C.
• Afschuifbaarheid FTM8: 0,5kg -25mm x 25mm/

+20°C.
• Wateropname: 0%. Dikte: 0,4 mm.
• Benodigde druk voor 20% compressie: 1,6 kg/

cm².
• Chemische bestendigheid: goed bestand tegen 

water, verdunde zuren en alkaliën, minerale 
oliën,... .

• U.V.-bestendigheid: slecht - afschermen van UV-
straling.

• Tolerantie: breedte en dikte < 10%.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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Goed aandrukken.


