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: :  HECHTINGSPASTA KL-4  

Beschrijving: 
Is een 2 componenten, gevulde en voorversnelde lichtgewicht verlijmingspasta op basis van orthofthaal 
polyesterhars. 
Voor een snelle en duurzame verlijming van o.a. PUR, PVC, hout, steen, polyesterdelen en phenolschuim 
en in het bijzonder van core materialen. 
Verkrijgbaar in 25 liter verpakkingen. 

Toepassing: 
Vindt zijn toepassing in de carrosseriesector, botenbouw, vormstukken, enz.  Voor het vastzetten, 
uitvullen en radiusvorming bij o.a. schotten, spanten, rompverbindingen, enz. 
De uitgeharde lijmverbinding heeft een goede slagvastheid en is bestand tegen vocht en de meeste 
verdunde chemicaliën. 

Gegevens bij levering: 
Kleur
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid  
Consistentie

Technische gegevens: 
Verbruik: 
Shore:

wit
15000 mPa’s 
ca. 0,72 gr/cm³ 
6 maanden in gesloten 
verpakking pasta/thixotroop

0,5 - 1 kg/m²  
niet van toep assing 

Verwerking: 
De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn.  Vermeng de polyester met 1-3% Mekp harder 
en breng dit mengsel aan met een rubberspatel.  Kan reeds na 2-3 uur belast worden.  Potlife: 15-45 
min. bij 20°C.  Verwerkingstemp.: 18-25°C.  Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de 
potlife.   Bij het verlijmen van laminaten, gemaakt van LSE (low styrene emissie = paraffine)-harsen en 
ouder dan 24 uur, dient er eerst geschuurd te worden om opnieuw een aanhechting te verkrijgen. 
Doorharding na 24 uur. 
Kan eventueel extra versneld worden met 0.5-1.5 % cobalt.  Nooit cobalt rechtstreeks met Mekp harder 
vermengen, wel afzonderlijk in het hars. 
Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig 
(zeep Stockhausen). 
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 


