
Screenfix 90
Screenfix 90 is een isocyanaatvrije, hightech, laag geleidende lijm voor het verlijmen van autoruiten met 
een wegrijtijd van 90 minuten

Art.nr. Product S/C Verpakking

88090 Screenfix 90 KSF90 290 ml patroon met uitgesneden nozzle
88091 Screenfix 90 KSF90 400 ml folieverpakking met nozzle 
88092 Screenfix 90 KSF90 600 ml folieverpakking met nozzle 

Voordelen & Eigenschappen

• 1-componentlijm – makkelijk aan te brengen met manueel  
of luchtpistool

• Niet voorverwarmen – meer flexibele toepassings-
temperatuur – geen tijdverspilling 

• Geen primer nodig – tijdswinst
• Voldoet aan de FMVSS 212-norm – uitmuntende prestaties 
• TÜV-gecertificeerd 
• Rijklaar na 90 minuten met dubbele airbag – zeer hoge 

omloopsnelheid 
• Hoge initiële hechtingssterkte – geen klemmen nodig
• Goede niet-geleidende eigenschappen – geschikt voor 

modern glas met geïntegreerde antennes
• Isocyanaatvrij – geen gezondheidsrisico’s – veilig in 

gebruik

Toepassing
Speciaal ontwikkeld voor de automobielsector  en industrie van zwaar transport.  Screenfix 90 is het ideale 
product voor het onmiddellijk verlijmen van ruiten van voertuigen. Screenfix 90 is geschikt voor alle verlijmde, 
voor-, zij- en achterruiten van voertuigen. Screenfix 90 is dankzij de snelle uitharding ideaal voor het vervangen 
van voorruiten van voertuigen die snel rijklaar moeten zijn, zoals bv. voertuigen van openbaar vervoer waarbij 
stilstand geraamd wordt op een kost van 163€ per uur.
Screenfix 90 is tevens een zeer goede lijm en verlijmt metaal, glas, hout, de meeste kunststoffen, glasvezel, 
rubber, keramiek, beton, baksteen en polystyreen aan elkaar of onderling. 

Instructies

1. Bij het gebruik van de korte methode, verwijder de bestaande naad tot een hoogte van                    
ongeveer 4 mm.

2. Gebruik KENT Screenprep Wipe of Soft Surface Cleaner voor het schoonmaken, ontvetten en  
voorbereiden van de keramische laag van de voorruit – het product dient volledig droog te zijn voordat de
voorruit verlijmd wordt.

3. Breng KENT SCREENFIX aan op de oude kitlaag in de vorm van een driehoekige rups van 9 tot 11 mm hoog.  
4. Plaats de nieuwe voorruit binnen 15 minuten. 
5. Verwijder het teveel aan KENT SCREENFIX met een schone, droge doek – gebruik geen

oplosmiddelen. 
6. Monteer de binnenbekleding, de bekleding van de A-stijlen, de buitenbekleding en de ruitenwissers voordat het

voertuig terug in gebruik wordt genomen.   
7. Indien KENT SCREENFIX onmiddellijk gebruikt wordt op metaal bij de lange methode, altijd 

KENT MS PREP gebruiken. Breng een driehoekige rups aan van 17mm hoog of hoger indien nodig. 



Technische Informatie

Basis : Lijm op basis van MS Polymeer

Consistentie : Gladde pasta

Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 18 maanden - patroon

12 maanden - folieverpakking

Douanecode: 3214 1010

VOS: 0 g/ml

Uithardingsmechanisme: Vochtigheid

Soortelijk gewicht: 1.5 g/ml

Huidvormingstijd: 15 min (200C 50%RH)

Open Tijd: <15 min (200C  / 50 %RH)

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

Shore A hardheid: 57 (DIN 53505)

Krimp:                                  <3% (DIN 52451)

Verwerkingstemperatuur: 50C tot 350C

Temp.bestendigheid: -40°C tot 120°C 

Aanvangshechting : 600 Pa (Physical rheometer MC100)

Treksterkte (100%):                       2.3 MPa (DIN 53504 /ISO 37)

Treksterkte:                                   2.7 MPa (DIN 53504/ISO37)

Rek bij breuk:                                250 % (DIN 53504 / ISO 37)

Schuifsterkte:                                2.4 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)

Elasticiteitsmodulus (10%): 4.2 MPa ( DIN 53504/1S0 37) 

Afscheursterkte: 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Elektrische volumeweerstand:    >1011 Ωcm (DIN 53482)

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP 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 SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA 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 SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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