
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE CONNECT 

PREMREPAIR ME 
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Omschrijving 
PremRepair ME is een hoogwaardige, emissiearme en zeer sterke tweecomponentenlijm die een aantal 

unieke eigenschappen met elkaar combineert. Het product is goed temperatuurbestendig, bestand 

tegen vocht, bestand tegen brandstoffen, bestand tegen de meeste kunststoffen en chemicaliën en kent 

een zeer goede hechting op de meeste materialen en ondergronden.  

 

De PremRepair ME heeft een openverwerkingstijd van 90 seconden en is na 10 minuten al schuurbaar. 

Daarnaast is het product geschikt voor vele soorten ondergronden zoals kunststoffen, metaal,  

keramiek, hout, etc.. 

 

 

 

Productinformatie 
Artikelnummer 502342 (Zwart)    502343 (Wit)  

Verpakking Duopatroon 50 ML   Duopatroon 50 ML  

Verpakkingseenheid Per doos (24 Stuks)   Per doos (24 Stuks) 
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 Eigenschappen 
 Geschikt om te lijmen, afdichten en 

repareren   

 Zeer sterk en stabiel 

 Al na 90 seconden droog 

 Al na 10 minuten perfect schuurbaar 

 Verkrijgbaar in wit en zwart 

 Hechting op zeer veel soorten 

ondergronden 

 H351 vrij en emissiearm 
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Technische informatie 
Basis Polyurethaan 

Dichtheid 1120 kg/m³ 

Droogtijd 10 minuten 

Open tijd 90 seconden 

Rek tot breuk 63% 

Treksterkte Mpa 26 

Shore 72 (D) 

Temperatuursbestendigheid -30°C tot +90°C 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C 

 

 

 

Praktische informatie 
Applicatie 
Omdat de PremRepair ME een behoorlijke snelle uitharding kent, is het belangrijk dat alle benodigdheden 
voor de applicatie worden klaargezet. Plaats de nozzle op de duopatroon en spuit de eerste 2 centimeter 
uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle om de 
duopatroon zitten om zo doordroging te voorkomen. Bij verlijming of reparatie van meerdere onderdelen 
is het sterk aan te bevelen om direct achter elkaar door te werken en het pistool niet weg te leggen. Dit 
omdat ook bij een minimale uitharding in de nozzle een onjuiste mengverhouding verkregen kan worden, 
wat kan leiden tot slechte hechting of doorharding. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe 
nozzle te plaatsen. 
 
Overschilderbaarheid 

Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken. 

 
Behandeling ondergrond 
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto 
Cleaner. 
 
Reiniging handen 
Apply Soap NF of Power & Care Soap. 
 
Houdbaarheid 
Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 


