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Alu Rapid 2K 

 

 

Algemeen 

 De verwerkingstijden worden korten bij +30°C tot ongeveer de helft van de tijd bij +10°C worden ze langer tot ca. 

dubbel van de tijd. Als een blijvende invloed op de vochtigheid wordt verwacht, moeten de verlijmde 

voegen/verlijmde oppervlakken bovendien worden afgedicht/beschermd met een “geschikte” kit.  

Het verlijmen van materialen met verschillende lengte uitzettingen moet worden beoordeeld op hun gedrag op 

lange termijn, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan wisselende temperatuur bereiken. De uitgeharde 

massa verandert van kleur door UV-straling maar niet van sterkte in de uitgeharde lijmverbinding. Potlife, 

verwerkingstijd, evenals de benodigde perstijd of fixeertijd, kunnen alleen nauwkeurig worden bepaald door 

zelftests omdat ze sterk worden beïnvloed door materiaaleigenschappen, temperatuur, menghoeveelheid, 

aangebrachte hoeveelheid en andere criteria. Verwerking moet naast de gespecifieerde richtwaarden ook 

passende veiligheidstoeslagen hebben.     

Toepassingen 

• Op het gebied van aluminium raam- en deurbouw, voor het verlijmen van hoekverbindingen (geschikt voor 

klassieke en injectielijmmethoden). 

• Structurele, kracht sluitende verlijming van de meest uiteenlopende materiaalcombinaties bijv. op het 

gebied van carrosseriebouw. 

• Voor het verlijmen van Alu, HPL, GVK en andere materialen. 

• Voeg herstellingen van gipsvezelplaten. 

Eigenschappen 

• Harde verlijming. 

• Oplosmiddelvrij. 

• Thixotropisch – valt niet af. 

• Goede weersbestendigheid. 

• Overschilderbaar. 

• Kan vervolgens gepoederlakt worden ( 30 min / + 230 °C ). 

• Als hout wordt verlijmd, bereikt het de duurzaamheidsklasse D4 volgens DIN EN 204. 

• Beschikt over eenvoudige bediening van tandempatroon met statische mixer. 
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Verwerkingsvoorschriften 

• Acclimatiseer het product voor het aanbrengen. 

• De oppervlakken van de te verlijmen werkstukken moeten droog, stof- en vetvrij zijn. 

• Afhankelijk van het materiaal oppervlak, controleer of het hechtresultaat verbeterd kan worden door middel 

van schuren of aanbrengen van primer. 

• Voor corrosiebescherming en voor het afdichten van b.v. verstekken en stootvoegen op het gebied van 

aluminiumconstructies, wordt corrosie beschermende afdichting aangebracht op de blanke aluminium 

snijvlakken voordat de verbindingselementen worden verlijmd. 

• Reactiviteit en doseergedrag worden sterk beïnvloed door de materiaaltemperatuur; onder warme 

omstandigheden worden massa’s vloeiender en kunnen sneller gedoseerd worden. Bij lage temperaturen < 

+ 7 °C de patronen homogeen opwarmen tot max. + 35 ° C. 

• De statische mengbuis wordt op het open patroon geschroefd en het patroon wordt in het doseerpistool 

gestoken.  

• Afhankelijk van het type of merk van het luchtdrukpistool en bij het toepassen van een hogere werkdruk, 

kunnen de patronen beschadigd raken of gaan lekken als gevolg van de verschillende krachten die worden 

veroorzaakt door de pneumatische cilinders van de pistolen bij gebruikelijke gebruikstemperaturen. Hierdoor 

kunnen eventueel de juiste mengverhoudingen van de lijmsystemen niet worden verkregen. 

• De eerste ca. 20g van gemengde lijm (ca. grootte van een walnoot) wordt om veiligheidsredenen niet 

gebruikt voor verlijming (patroonvulmethode)!  

• Binnen de verwerkingstijd de gemengde lijm direct vanuit de statische mixer in het profiel of op de te 

verlijmen ondergrond aanbrengen en de delen in elkaar passen.  

• Nadat ze aan elkaar zijn bevestigd moeten de onderdelen worden vastgezet en geperst totdat functionele 

sterkte is bereikt.  

• Verwijder vloeibare restanten wanneer deze vers is. 

• Bij korte werkonderbrekingen, binnen de verwerkingstijd. Bij een tweede dosering wordt er nieuwe, verse 

lijm in de statische mixer gedaan. Op deze manier kan één statische mixer een hele werkdag worden gebruikt. 

• Zorg ervoor dat u na werkonderbrekingen de statische mixer binnen de opgegeven tijd vervangt. 

• Na het einde van het werk blijft de gebruikte statische mixer op de cartridge; als het werk opnieuw begint, 

moet de statische mixer worden vervangen. Verwijder eventueel uitgeharde lijm uit de patroonspuitmond. 

Dan is er een veiligheidsschot van ca. 20 g lijm nodig, voordat het verlijmen kan worden voortgezet. 
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Hechting op metalen 

 

• Verlijmen van aluminium, koper, messing : alleen op chemisch voorbehandelde of gelakte ondergronden; 

deze materialen kunnen niet duurzaam worden verlijmd om verouderingsbestendig te zijn zonder een 

geschikte voorbehandeling van de te verlijmen oppervlakken. 

• Door de lastige definitie van aluminium oppervlakken en kwaliteiten adviseren wij over het algemeen om 

voldoende informatie bij de leverancier in te winnen om het geplande verlijmingsproces optimaal voor te 

bereiden; voldoende kwalificatietests zijn vereist. 

• Door de variëteit, ouderdom en eventueel aanvullende behandeling met olie of was kunnen er over 

geanodiseerde oppervlakken geen algemene uitspraken gedaan worden omtrent bevochtbaarheid of 

hechteigenschappen.  

• Als roestvrij staal wordt vervaardigd of verwerkt, kunnen hulpstoffen, b.v. was, olie enz. worden vaak 

gebruikt, die meestal niet kunnen worden verwijderd door eenvoudig weg te vegen; het bleek dat na 

reiniging met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen een duidelijk beter hechtresultaat wordt bereikt na 

slijpen, of beter zandstralen, van het oppervlak en na reiniging met oplosmiddel.  

• Verzinkte platen moeten in het algemeen worden beschermd tegen stilstaand vocht dat er permanent op 

inwerkt “witte roestvorming”. In dit geval moet worden uitgesloten dat optredende vochtigheid op het 

hechtoppervlak kan komen.  

• Poedercoatings met aandelen van PTFE kunnen zonder voorbehandeling (bijv. plasma.) niet betrouw worden 

verlijmd. 

 

Hechting op houtsoorten 

 

• Indien massief hout wordt verlijmd, dient de lijm bij voorkeur op de twee te verlijmen oppervlakken te 

worden aangebracht. De persdruk moet >  1 N / mm² zijn.  

• Als massief hout wordt verlijmd voor buitentoepassing, voer dan geschikte tests uit om een optimale 

hechting te verkrijgen. 

 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Parelwit/Beige 
Parelwit/Beige 

LIJMNVRSTK0360 
LIJMNVRSTK452816 

5407008131876 
5407008131883 

Koker 
Koker 

550g 
900g 

Houdbaarheid 

Bewaar de hermetisch gesloten originele handelsunits op een droge plaats bij temperaturen van + 15 °C tot +25°C, 

geen direct zonlicht. Tijdens transport binnen de gebruikelijke transporttijden kan het product worden 

blootgesteld aan temperaturen van - 30 °C tot + 35 °C. Houdbaarheid in ongeopende originele verpakking: 15 

maanden.  
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Goedkeuringen en normen 

• Franse VOC-Emissieklasse A+ 

Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Aard van de kit  
2 component PUR reactive 

verlijming 
 

Viscositeit  lage viscositeit pasta bij + 20 °C 

Proces tijd min 30 bij + 20 °C 

Dichtheid g / cm³ 1.52 EN 542 bij + 20 °C 

Functioneel krachtig uur 6 bij + 20 °C 

Mix ratio  A : B = 1.0 : 1.0  

Shore hardheid Shore D 85 DIN 53505 

Uithardingstijd  uur  24 75 % bij + 20 °C 

Uithardingstijd dagen 7 100 % bij + 20 °C 

Proces temperatuur °C + 7 tot + 30  

Toegepaste hoeveelheid g 20 elke hoek 

Treksterke 0,2 mm bij + 20 °C N / mm² 18.0 DIN EN 1465 

Treksterkte 0,2 mm bij + 80 °C N / mm² 9.0 DIN EN 1465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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