Houtglijmiddel
•O
 ok geschikt als smeermiddel voor wiellagers, scharnieren,
schuifdeuren etc.
• Siliconenvrij
• Verlengt de levensduur van schuurmateriaal

VERWERKING
Ondergronden droog, stof- en vetvrij maken. Bus goed schudden
voor gebruik. Houtglijmiddel m.b.v. 'Power Pistol' handspuit op ca.
25 cm afstand opbrengen. Vermijdt overdadig gebruik. Indien u
teveel heeft opgebracht, dit met een schone doek afvegen.

MILIEUASPECTEN

• Reduceert wrijving
• Vlekt niet, trekt geen vuil aan
• Delen blijven verlijmbaar en overschilderbaar
• Spuitbus zonder drijfgas, in alle standen te gebruiken.

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten
aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde
informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.
Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de
plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

OPSLAG, HOUDBAARHEID en TRANSPORT

SAMENSTELLING en EIGENSCHAPPEN
Type
Kleur
Geur
Soortelijk gewicht
Oplosbaarheid
Brandbaarheid
Temperatuurbestendigheid

: siliconenvrij droogsmeermiddel
: kleurloos
: specifiek
: 0,8 g/cm³
: niet oplosbaar in water
: vlampunt 40 °C
: –20 °C tot 240 °C

Houdbaarheid verpakking:
Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft
de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:
Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING
verpakking

ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een
houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben
andere waarden tot gevolg.

bus 5 liter

artikelnummer

verpakt per

72130

1
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VERSIE 2011-10-06

Houtglijmiddel is geschikt als smeermiddel voor spindels en
geleidestangen van houtbewerkingmachines. Tevens te gebruiken op
schuur- en schijfbanden ter voorkoming van het dichtslibben van de
band of schijf. De levensduur van het schuurmateriaal wordt hierdoor
met 20 tot 50% verlengd. Ook te gebruiken als:
-middel voor het antistatisch maken van rollen, messen etc.
-glijmiddel voor snijtafels, geleiders, glijgoten etc.
-smeermiddel voor bewegende delen op plaatsen waar geen olie
gebruikt kan worden.
-glij- en smeermiddel voor wiellagers, scharnieren, schuifdeuren e.d.
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Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen,
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Houtglijmiddel

Houtglijmiddel is een siliconenvrij glij- en smeermiddel. Dit product
reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na.
Bovendien kleeft en vlekt het Houtglijmiddel niet waardoor het
aankoeken van stof en vuil wordt voorkomen. Dit smeermiddel kan
zonder gevaar worden toegepast op oppervlakken welke nadien
gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

Houtglijmiddel is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar
en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens
vorstperiode is mogelijk.
Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de
plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.
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