
	 	 	 	
	

Advies: verwarm de lijm min. 1 uur in de Teroson ovenkofffer voor een betere mixing en verwerking.   
Indien aanwezig schakelaar op 1 zetten (60°C).  Verwijder olie, vet en stof van de te verlijmen  
oppervlakken.  Reinig de te verlijmen oppervlakken met Teroson reiniger FL.  Schuur de te verlijmen 
oppervlakken blank.

Na het blank maken van de te verlijmen oppervlakken reinigen met Teroson reiniger FL.  Oppervlakken 
moeten volledig droog zijn voordat de lijm wordt aangebracht.
       

Bevestigingsring losdraaien en kapje verwijderen.

Controleer of  beide componenten gelijkmatig uit de lijmpatroon komen.   Dit is nodig om een perfecte 
mengverhouding te verkrijgen.  Gebruik altijd een pistool met PLUNJER.  Bevestig de mengbuis 
en fixeer deze d.m.v. de groene wartel en plaats vervolgens de lijmpatroon in het lijmpistool zoals  
vermeld.
  

Spuit 2 centimeter gemengde lijm weg alvorens de lijm aan te brengen. 

Breng voldoende lijm aan op beide te verlijmen oppervlakken.  De gemengde lijm heeft een grijze kleur.  
Hoe dunner de lijmlaag, hoe sterker de verbinding uiteindelijk wordt.  De optimale lijmdikte 
is 0,1 mm à 0,2 mm na fixatie. 

De gemengde lijm gelijkmatig over de “blanke” lijmvlakken verdelen met kwast of plamuurrubber.  
Beide behandelde plaatwerkdelen bij verwarmde lijm samenvoegen binnen 50 minuten.  Bij niet  
verwarmde lijm 80 minuten open tijd.

Bevestig om de 10 cm een klem.  Verwijder overtollige lijm met een spatel of met een doek met Teroson 
reiniger FL.  Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Doorlasbaar tot uiterlijk 50 minuten na het aanbrengen van de lijm bij verwarmde lijm.  80 minuten bij 
niet verwarmde lijm. 
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Belangrijk:  Volg altijd de reparatievoorschriften van de autofabrikant.

Stappenplan  Terokal 
5055 - 2K Carrosserielijm

Indien een snelle nabewerking is gewenst kan er 
direct I.R. worden gedroogd (30 min. 100°C).   
Afstand 60 cm. 

4 uur na het aanbrengen van de lijm (luchtge-
droogd) mag het voertuig verplaatst worden 
in de werkplaats (vlakke vloer) voor verdere 
bewerking.

1 uur 1 uur

1,5 uur

3,5 uur

2 uur nadat de lijm is afgekoeld mag het  
voertuig verplaatst worden in de werkplaats 
(vlakke vloer) voor verdere bewerking. 

24 uur

Wegrijtijd bij 1/2 uur I.R. droging van 100°C  
= 24 uur. 

4 uur

Wegrijtijd bij lucht gedroogd
= 48 uur.

48 uur

Adhesive Technologies 
Henkel Belgium N.V. 
Havenlaan 16 - BE-1080 Brussel
Tel. +32 2 421 25 55 
Fax +32 2 421 25 99 
www.loctite.be 
technologies.benelux@henkel.com

Adhesive Technologies 
Henkel Nederland B.V. 
Postbus 2100  
NL-3430 CM Nieuwegein 
Brugwal 11
NL-3432 NZ Nieuwegein 
Tel. +31 30 607 38 50  
Fax +31 30 607 38 51 
www.loctite.nl
technologies.benelux@henkel.com

geforceerd gedroogd omgevingstemperatuur (23°C)

Indien u nog meer productinformatie over dit product wenst, gelieve de Technical Data Sheet  
(TDS) te raadplegen. 


