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EIGENSCHAPPEN van JB Weld: 
 
- treksterkte. 278 kg/cm2 (na 24 uur) 

- temperatuurbestendig tot 315 °C 

- geurloos, zonder oplosmiddel 

- tot ca. 25 minuten te verwerken 

- afdichting voor waterleiding en benzinetanks 

- verbindt duurzaam: metaal, kunststof, keramiek, hout en metselwerk 

- kan worden geboord, geschuurd, bewerkt en beschilderd 

- na de eerste keer openen, 25 jaar houdbaar 
 

DE STERKSTE LIJM UIT DE USA: 
 
GEHEEL VOLGENS DE GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKEN 
Slechts in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Draag beschermende 
handschoenen. 
 

VOORBEREIDEN VAN DE TE BEHANDELENDE OPPERVLAKKEN: 
 
De lijmoppervlakken moeten absoluut schoon en vetvrij zijn. Resten van vetzuren, 
oliën, vuilresten, was, verf, roest enz. grondig verwijderen. De oppervlakken 
vervolgens schuren met een fijn of grof schuurpapier. 
 

MENGEN: 
 
JB WELD bestaat uit twee componenten. Van elke tube een gelijke hoeveelheid op 
een schone, gladde ondergrond aanbrengen en dit geheel mengen totdat er een 
egale kleur ontstaat. Het beste resultaat ontstaat als u het mengsel op een stuk glad 
karton met een houten stokje of een houten plug vermengt. 
 

TOEPASSING: 
 
Het mengsel aanbrengen met een plamuurmes, een lepel, een houten spatel of een 
vergelijkbaar hulpmiddel. Huidcontact en oogcontact vermijden. Kan als gelijkvormige 
laag, vergelijkbaar met een lasnaad of als persvorm worden opgebracht. 
 

UITHARDEN: 
 
Na tenminste 4 t/m 6 uur kunt u met het bewerken beginnen (boren, slijpen en 
beschilderen), na tenminste 15 uur kunt u het voorwerp weer te gebruiken. JB WELD 
wordt sneller hard zodra het voorwerp in een omgevingstemperatuur hoger dan 11 
°C wordt opgeslagen. Na een droogproces van 6 uur kan het uithardingsproces 
worden versneld met een warmtelamp of een gewone gloeilamp die u op het 
voorwerp naast de las straalt. 
 



BELANGRIJK: 
 
Bij erg warm weer of in een warme ruimte, dient u het mengsel eerst ca. 15 t/m 20 
minuten te laten rusten. Hierdoor wordt de lijm iets dikker en kan beter worden 
opgebracht. 
Bij koud weer dient u de lijm onder een verwarmingslamp of een gloeilamp te 
houden, om het uithardproces te versnellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verharder: bevat 3-azapentane-1,5-diamine, 4,4'-isopropylideendifenol, 
furfurylalcohol, Polyamine. 
Schadelijk voor de gezondheid bij inademen, verslikken en in aanraking komen met 
de huid. Damp niet inademen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met veel water 
spoelen en een arts consulteren (indien mogelijk etiket tonen). Uitsluitend in goed 
geventileerde ruimtes gebruiken. 
 
Hars: bevat bisfenol a epoxyhars. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact 
met de huid, direct met water en zeep afwassen. Bij verslikken, direct een arts 
consulteren en de verpakking of het etiket tonen. 
 


