
Loctite® 401

Loctite® 401 – Snellijm
•	Universele snellijm
•	Verlijmt verschillende gelijksoortige 

of niet-gelijksoortige materialen 
(metaal, rubber, hout, karton, kera-
miek en de meeste kunststoffen)

•	Zeer hoge sterkte op nauwsluitende 
onderdelen

•	Verlijmt gelijksoortige of niet- 
gelijksoortige materiaalcombinaties 
van hout, metaal, keramiek, 
de meeste kunststoffen

Toepassingen:
Emblemen, kunststofonderdelen,  
rubberafdichting.

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Fles 20 g 142575

Productbasis Polychloropreen Styreen-butadeen rubber (SBR) 1K-MS-polymeer Cyanoacrylaat Cyanoacrylaat Cyanoacrylaat 2K-cyanoacrylaat

Verdampingstijd / velvorming /
verwerkingstijd 5 tot 10 min. / n.v.t. / n.v.t. ong. 10 min. / n.v.t. / n.v.t. n.v.t. / ong. 15 min. / n.v.t. 5 tot 20 sec. 10 tot 20 sec. 5 tot 20 sec. n.v.t. / 90 tot 180 sec. / 

90 tot 180 sec.

Eigenschappen verlijming Vloeibare contactlijm Contactlijmspray Krachtlijm Vloeibare snellijm Vloeistof Snellijm in gelvorm 2K-snellijm in gelvorm

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Tube 20 g 234000

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Dubbele spuit 10 g 1379570

10 spuitmonden voor  
Loctite® 3090 10 g 1453183

Duokoker 50 ml 1543714

10 spuitmonden voor  
Loctite® 3090 50 ml 1509102

Verpakkingsformaten IDH-nr.

Flacon 406 20 g 142580

Flacon 770 10 g 235020

Loctite® 454Loctite® 406 / 770 Loctite® 3090

Loctite® 454 – Snellijm in gelvorm
•	Universele snellijm in gelvorm
•	Druipt niet of loopt niet
•	Dringt niet in, bijzonder geschikt voor 

poreuze materialen
•	Verlijmt gelijksoortige of niet- 

gelijksoortige materiaalcombinaties 
van hout, metaal, keramiek, 
de meeste kunststoffen

Toepassingen:
Aanbevolen voor toepassingen boven 
het hoofd en voor verticale  
oppervlakken.

Loctite® 406 – Snellijm
•	Snelle verbinding van rubbers 

(inclusief EPDM), kunststoffen en 
elastomeren

•	Voor moeilijk verlijmbare materialen 
als PE en PP, gebruiken in combinatie 
met Loctite 770 primer

Loctite® 770 – Primer
•	Als voorbehandeling van moeilijk 

te lijmen kunststoffen zoals 
polypropyleen, polyethyleen, PTFE, 
thermoplastische rubbers en 
siliconen

Loctite® 3090 – Spelingvullende lijm 
met 2 componenten
•	Snelle uitharding
•	Vult spelingen: tot 5 mm
•	Op basis van gel: druipvrije formule 

voor toepassingen boven het hoofd 
en verticaal

•	Nauwkeurig en schoon aan te 
brengen met de spuit

•	Temperatuurbestendigheid van 
-40 tot +80 °C

•	Uitstekende verlijming van alle 
gebruikelijke materialen (metaal, de 
meeste kunststoffen, rubber, hout, 
papier, etc)

Toepassingen:
Perfect voor alle snelle reparaties 
van gebroken kunststofonderdelen 
en allerlei noodreparaties. Geschikt 
voor metalen, de meeste kunststoffen 
(opgelet: voor PE, PP en PTFE vooraf 
Loctite® Primer 770 gebruiken),  
rubber, hout, papier en leder.  
Niet gebruiken voor glas.
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