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Automotive Aftermarket Division
3M 08080 Aerosol autolijmspray

1)

Artikelnummers
3M 08080:

2)

500 ml (349 g) aerosol

Beschrijving en gebruik
3M 08080 is een aerosol lijm met een regelbare spuitmond voor een gecontroleerd
spuitpatroon.
Voor verlijming van: bekleding, stof, vloermatten, isolatiemateriaal, tapijt, rubber, harde
kunststoffen op geverfd of blank metaal en glasvezel. Kan ook worden gebruikt met
ondersteunde vinylen materialen en geëxpandeerd polystyreen.

3)

Fysieke eigenschappen
Basis
Oplosmiddel
Kleur
Drijfgas
Olie- en benzinebestendigheid
Waterbestendigheid
Vastestofgehalte
Open tijd
Bereik gebruikstemperatuur
Dekking
VOS
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Synthetische elastomeer
Cyclohexaan en pentaan
Transparant/wit
Dimethylether
Matig
Goed
Ongeveer 11% naar gewicht
Tot 5 minuten voor één aangebracht laagje.
Tot 15 minuten voor twee aangebrachte laagjes.
-30 °C tot +80 °C.
1,5 - 3,0 m² / bus
620 g/liter.
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Gebruiksaanwijzing
1- Oppervlaktevoorbereiding
• Reinig het metalen oppervlak met 3M 08984 Universeel oplos- en reinigingsmiddel.
2- Bus aanpassen
• Selecteer het gewenste spuitpatroon door het mondje te draaien naar de juiste positie
tussen de markering “L” (fijn patroon) en “H” (grof patroon) op de klep. Draai het mondje
niet voorbij deze instellingen. U hoeft niet te schudden voor gebruik of de fles om te keren
en het mondje na gebruik schoon te maken.
3- Aanbrengen
• Houd de bus 10 tot 20 cm van het oppervlak en spuit. Druk het tuitje volledig in om te
voorkomen dat de lijm spat of druppelt.
• Voor lichte materialen: meestal hoeft u maar op één oppervlak een laag aan te brengen: de
minst poreuze laag. U kunt tot 5 minuten na aanbrengen de delen op elkaar plakken.
• Voor sterkere hechting of zwaardere materialen: breng lijm aan op beide oppervlakken en
leg de delen binnen 15 minuten tegen elkaar.
• Leg de delen tegen elkaar wanneer de lijm zeer kleverig is en druk de oppervlakken stevig
tegen elkaar.
• U kunt siermaterialen nog verplaatsen en opnieuw tegen elkaar leggen alvorens ze stevig
tegen elkaar te drukken.
• Reinig onbedoeld op siermateriaal gespoten lijm onmiddellijk met 3M 08984 Oplos- en
reinigingsmiddel.

5)

Opslag
Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij
kamertemperatuur, 15-30 °C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet
hoger zijn dan 50 °C.
Houdbaarheid: onder normale opslagomstandigheden 15 maanden na de productiedatum. Zie
de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

Pagina 2 van 4

Technisch gegevensblad
Ingangsdatum: 17/6/16

6)

Vervangt: 18/01/99

Veiligheid
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst
van 3M.
Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven
50 °C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet naar open vuur of ontvlambaar
materiaal spuiten.

3M 08080 Aerosol autolijmspray is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL
INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7)

Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten
van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen
(veiligheidsvoorschriften, procedures).
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl
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