
  
Productinformatie 

Loctite 60 sec  
Universal glue 

 
 

 

 

Laat je nooit in de steek !  

 
o Extra sterk & snel 
o Corrigeerbaar 

o Ideaal voor grotere klussen 

     
 
TOEPASSINGEN 
 

Loctite 60 sec Universal is een snelle en polyvalente alleslijm, die een sterke verbinding maakt 
tussen een brede variéteit van diverse materialen. Geschikt voor huishoudelijk gebruik. Dank zij 
zijn anti-lekformule kan deze gebruikt worden voor verticale verlijmingen of zelfs aan het plafond.. 
Ideaal voor de verlijming van de meeste materialen zoals kunststoffen, metalen,hout, keramiek, 
leder, stoffen, karton en papier. De materialen hebben geen nood aan een poreus oppervlak. 

Loctite 60 sec Universal is schokbestendig en geschikt voor soepele verlijmingen. Het product is 
ontwikkeld om een bepaalde herpositioneerbare tijd te geven gedurende de verlijming. 
Loctite 60 sec Universal is conform aan de Norm EN204 D3 voor houtverlijmingen.  Hierdoor is de 
lijm wel waterbestendig, maar niet geschikt voor permanent contact met water.  
Verlijmingssnelheid : (1kg/cm2) : aanvangshechting na 45-90 seconden, afhankelijk van de 
ondergrond. 
Verlijmingssterkte (ISO 4587, afschuifsterkte) : 7-15 N/mm2 (70-150 kg/cm2) in 24u, afhankelijk 
van de ondergrond. 
 

VERPAKKING 
 

o Aluminiumtube van 20g  
 
PRODUCTVOORDELEN 
 

o Zeer sterke verlijmingen (meer dan 100 kg/cm² na 24u) dankzij zijn geconcentreerde 
formulatie. 

o Transparant, kleurloos en waterdicht 
o Flexibel, verbindt flexibele materialen of objecten onder spanning 
o Ideaal voor vertikale verlijmingen.  
 
EIGENSCHAPPEN 
 
o Samenstelling:       Ethyl-cyanoacrylaat  
o Kleur:        Heldere gel 
o Densiteit:        1,1g/cm3 bij 20°C 
o Viscositeit:                     Gel anti-lek  
o Veiliheidsgegevens :     Zie MSDS IDH 1926306 
o Houdbaarheid:       24 maanden, in gesloten verpakking* 
 
* Geraamde houdbaarheid, équivalent aan 18 maanden bij 20°C.  
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GEBRUIKSAANWIJZING 
 

o Voorbereiding: De materialen moeten droog, proper, ontvet en passend zijn. Vermijd contact 
met de huid . 

o Aanbrengen: Druk op het uiteinde van de tube en breng een kleine hoeveelheid lijm aan (1 
druppel voor 6,5cm2) op één van de te verlijmen delen.  

o Verlijming: Voeg beide delen samen en druk vast gedurende 1 minuut. Wacht 10 minuten, of bij 
voorkeur 12 uur, tot de verlijming zijn eindsterkte bereikt heeft. Voor het bekomen van een goed 
resultaat, moet de verlijming gebeuren bij een goede omgevingstemperatuur (15-25°C) en een 
relatieve vochtigheidsgraad van minimum 30%. De verlijmings duur kan oplopen bij koude 
temperatuur en/of droge omgeving  

o Sluiten: Om een optimale levensduur te bekomen, reinig de spuitmond en sluit de tube 
onmiddellijk na gebruik.  

 
 
AANDACHT 

o Niet gebruiken op stoffige, vuile of vochtige ondergronden.  
o Niet geschikt voor het verlijmen van polypropyleen, polyéthyleen, PTFE of siliconen.  
o Niet gebruiken voor de verlijming van houders  van warme vloeistoffen.  
o Niet gebruiken voor de verlijming van materialen die grote holtes bevatten.  

 
 
BEWARING 
o De tube goed afsluiten.  
o Droog en koel bewaren, buiten het bereik van kinderen.  
 
 
 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Bevat Cyanoacrylaat. Gevaar! Lijmt huid en ogen binnen enkele seconden. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Irriterend voor de huid, ogen en luchtwegen. Dampen niet inademen. Contact 
met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen en de oogarts raadplegen. 
Bij contact met de huid, geruime tijd laten weken in warm water met zeep en nadien voorzichtig 
verwijderen. Nadien eventueel een hydraterende lotion aanbrengen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


