
Multi-Bond HT
Hittebestendige spuitlijm voor een snelle en sterke hechting op een grote verscheidenheid aan materialen

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86668 Multi-Bond HT MBHT 500 ml spuitbus 

Voordelen & Eigenschappen

• Hoge initiële hechting – fixatie is niet nodig 
• Veelzijdige lijm – hecht een grote verscheidenheid aan 

materialen aan elkaar 
• Schoon en gemakkelijk in gebruik – geen overmatige 

overspray
• Bestand tegen hoge temperaturen – tot 115 ºC 
• Variabele spuitnozzle – instelbaar voor hoge, 

gemiddelde of lage spuithoeveelheden

Toepassing

Voor een permanente verlijming van tapijten, schuimplaten en -blokken, metalen platen, harde kunststoffen, 
vezelversterkte kunststoffen/glasvezelversterkte polyester, MDF, spaanplaat, multiplex en houten platen in 
het algemeen.

Dankzij de hittebestendigheid is Multi-Bond HT de ideale oplossing om autohemels te bevestigen aan het 
warmte-isolerend materiaal aan de binnenzijde van daken van auto's, vrachtwagens, bussen en jachten.  
Deze daken kunnen door de zon erg heet worden. 
Multi-Bond HT is ook ideaal voor het verlijmen van textiel op de schuimkussens van verwarmde autostoelen 
of grote metalen platen op industriële werkbladen in de buurt van warmtebronnen zoals ovens.

Andere toepassingen zijn vloeren, papier, stoffen, karton, jute, kurk en vilt. Niet geschikt voor flexibel pvc, 
vinyl, flexibele kunststoffen, PP, PE of polystyreen.

Voer altijd een kleine compatibiliteitstest uit vóór de toepassing.

Instructies

1. De te verlijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn. Schud de bus grondig vóór gebruik.
2. Spuit de lijm vanop een afstand van 25 tot 30 cm gelijkmatig en licht op beide oppervlakken. 
3. Laat de lijm drogen totdat deze kleefvrij of “vingerdroog” is (ongeveer 1-3 minuten). 
4. Voeg de delen samen en druk deze stevig aan. 
5. Verwijder overtollige lijm met KENT Acrysol of KENT Soft Surface Cleaner. 
6. Draai na gebruik de bus ondersteboven en spuit kort om de spuitnozzle te reinigen en verstopping te 

voorkomen.



Technische Informatie

Algemene info

Hardingsmechanisme: Lucht

Vastestofgehalte: 28-30%

Viscositeit: 350 cps 25 ºC sp#2, 30 rpm

Kleefvrij na: 1-3 minuten

Open tijd: 30 minuten

Volledige uitharding: 24 uur

180°afpelsterkte: > 0.172 MPa

90°afpelsterkte: < 0.172 MPa

Afschuifsterkte: < 1.72 MPa

Toepassingstemperatuur: +16 ºC tot +27 ºC

Temp.bestendigheid: -20 ºC tot +115 ºC

Dekking: 21 droge gram/m²

REV: 17/11/2022

Basis: Styreen butadieenrubber

Consistentie: Thixotroop

Kleur: Transparant

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3506 91 00

VOS: 585 g/l

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: 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:   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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