
Assembly Adhesive
Een 1-component constructielijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP)-technologie, speciaal 
ontwikkeld voor verlijmingstoepassingen in de jacht- en scheepsbouwsector – dankzij de lange 
verwerkingstijd is het zeer geschikt voor het verlijmen van grote componenten of grote oppervlakken

Art.nr. Product Kleur Voorraadcode Verpakking

84501 Assembly Adhesive Wit CAWL 290 ml patroon
84502 Assembly Adhesive Zwart CABL 290 ml patroon
84535 Assembly Adhesive Zwart CABL-S 600 ml worstverpakking

Voordelen & Eigenschappen

• Lange verwerkingstijd – ideaal om grote componenten te 
assembleren

• Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten – niet giftig, veilig in 
gebruik

• Hoogwaardig maritiem product – lange weerstand tegen 
zoet en zout water

• 1-component – geen speciaal gereedschap vereist
• Uitstekende hechting – geen primer vereist

Toepassing

KENT Assembly Adhesive is speciaal ontwikkeld voor de verlijming en afdichting bij nautische toepassingen 
waarbij zware eisen worden gesteld aan de hechting en elasticiteit van de constructie, zoals deklagen van 
scheepsdekken, dekluiken en patrijspoorten. Lijmen en afdichten van dekbeslagen, dek- en 
rompverbindingen. Dit product met lange verwerkingstijd wordt aanbevolen bij gebruik als bedding 
compound waarbij een hoge aanvangshechtingsterkte is vereist.

KENT Assembly Adhesive is compatibel met de meeste industriële verven en laksystemen, zowel alkydhars
als op dispersiebasis. KENT Assembly Adhesive hecht goed zonder primer op schone, droge, stof- en 
vetvrije ondergronden van aluminium, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, zink, koper, messing, 
gepoedercoat metaal, de meeste gelakte metaaloppervlakken, glas, pvc, polyester (GFK), geverfd en gelakt 
hout, enz. Gebruik KENT MS Prep op blanke metalen en geverfde metalen in toepassingen met grote 
thermische of fysieke belastingen. Gebruik Plastic Adhesion Promoter op kunststoffen. Vanwege de 
verscheidenheid aan kunststoffen wordt een hechtproef altijd aanbevolen voordat deze worden 
aangebracht.

Instructies

1. Reinig het oppervlak met Acrysol of Soft Surface Cleaner en laat goed drogen.
2. Breng Assembly Adhesive aan zoals vereist.  Bij afdichtingstoepassingen dient Assembly Adhesive te 

worden bewerkt of gladgestreken binnen 20 minuten. Bij verlijming dienen de onderdelen te worden 
gemonteerd binnen 35 minuten.  In het algemeen wordt een minimum lijmdikte van 2 mm aanbevolen. 

3. Overschilder indien nodig zodra huidvorming heeft plaatsgevonden (ongeveer 35 minuten afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid). Voor de beste resultaten overschilderen binnen 4 uur.



Technische Informatie

Basis: MS-Polymeerafdichtingsmiddel

Consistentie: Gladde pasta

Kleur: Beschikbaar in wit en in zwart 

Houdbaarheid: 18 maanden – patroon

12 maanden – worstverpakking

Douanetariefcode: 3214 90 90

VOS: 0 g/l

REV: 20/10/2022

Uithardingsmechanisme: Luchtvochtigheid

Soortelijk gewicht: 1.4 g/ml

Huidvormingstijd: 15 min. (200C/50%RH)

Open tijd: < 35 min. (200C/50%RH)

Uithardingstijd @ 24 uur: 3 mm (200C/50%RH)

Shore A-hardheid: 55 (DIN 53505)

Krimp: <3% (DIN 52451)

Toepassingstemperatuur: +5oC tot 35oC

Temp.bestendigheid: -40oC tot 100oC

Aanvangshechtingsterkte: 300 Pa (Physica rheometer MC100)

Treksterkte (100%): 2.0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Treksterkte (bij breuk):  3.0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Rek bij breuk: 225 % (DIN 53504 / ISO 37)

Afschuifspanning: 2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Scheurvoortgang: 15 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Vulcapaciteit: Min. 2 mm / Max. 2 cm (gebruik 

schuimrug vanaf een opening van 1 cm)

Opslag: Op een droge plaats bewaren bij

temperaturen tussen +5oC en +30oC

Certificering: EC Type examination certificate Floor 

coverings – Notified body 2690 –

Marine Equipment Directive 

2014/90/EU

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: 4 Armen-Building, Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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