SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL
LIJMEN SINDS 1901

Een oplossing voor moeilijk te verlijmen materialen
Vele kunststoffen en gepoedercoate metalen hebben de eigenschap dat ze een lage oppervlaktespanning hebben waardoor ze moeilijk of zelfs niet te verlijmen zijn. Door gebruik te maken van
een adhesie promotor zullen deze materialen beter te verlijmen zijn.
Oppervlaktespanning is doorgaans vast te stellen door
een druppel vloeistof op het oppervlak aan te brengen. Bij
een lage oppervlaktespanning blijft de druppel relatief bol
staan. Bij een hoge oppervlaktespanning vloeit de druppel
uit.
Surface Activator is een hechtingsverbeteraar en ontvetter
in één. Door behandeling met Surface Activator ontstaat
een betere hechting tussen de lijm of kit (MS, Hybride,
SMP, ….) en de doorgaans moeilijk te verlijmen niet-poreuze
materialen zoals bijv. kunststof, metaal, glas, gepoedercoat
metaal etc.
Verwerking
Surface Activator aanbrengen met een schone en bevochtigde
doek of reinigingspapier. Werk steeds met een zuivere
doek om vervuiling van het oppervlak te vermijden.
Vervang de doek of het papier meteen als deze zichtbaar
vuil wordt. Breng aan volgens de Wipe on - Wipe off methode. Dit wil zeggen dat slechts met één beweging in één
richting wordt gewerkt. Na aanbrengen de ondergrond
voldoende laten drogen alvorens de lijm aan te brengen
(± 5 minuten). De verlijming dient binnen 8 uur na aanbrengen
van Surface Activator uitgevoerd te worden.
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Testresultaten tonen de voordelen aan van Surface Activator in combinatie met doorgaans
moeilijk te verlijmen niet-poreuze materialen zoals bijv. kunststof, metaal, glas, gepoedercoat
metaal etc.
De testen zijn uitgevoerd op de substraten (materialen)
aluminium, metaal en kunststof. De grafiek geeft duidelijke
verschillen in afschuifsterkte aan bij het verlijmen van de
substraten met UniCol Lijmkit. Het gebruik van Surface
Activator zorgt in alle gevallen voor een (significante)
verhoging van de afschuifwaarde.

Substraat/
Materiaal

Zonder
Met
Surface Surface
Activator Activator
Aluminium legering AlMgSi
0,9*
2,38
Aluminium legering AlCuMg
2,27
2,39
Metaal
ST1403
1,61
2,46
Kunststof
PolyStyreen
0,54*
1,03*

* Adhesief falen
Afschuifwaarden worden weergegeven in MPa (N/mm2).
De toegevoegde waarde van Surface Activator is afhankelijk
van de eisen die gesteld worden aan de verbinding, het
substraat en de toepassing. Een test is dan ook noodzakelijk.
Wanneer er geen testmogelijkheden zijn kunt u Frencken
om advies vragen en/of de test uit laten voeren door de
substraten op te sturen naar onderstaand adres met
vermelding van de specifieke eisen die aan de verbinding
gesteld worden.
UniCol Lijmkit zonder Surface Activator
UniCol Lijmkit met Surface Activator

Adhesie vs Cohesie
ADHESIE

COHESIE

ADHESIE

Adhesief falen
De breuk is opgetreden aan het grensvlak van de lijmlaag
en het substraat/materiaal. Er bevindt zich geen lijm aan
het substraat/materiaal.
Cohesief falen
De breuk is opgetreden in de lijmlaag. Er zal zich aan
beide substraten/materialen nog lijm aan het oppervlak
bevinden. Cohesief falen is een teken dat de hechting van
de lijm op het substraat/materiaal optimaal is.
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