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SABA SELECT
Een contactlijm die met de kwast of roller is te verwerken. Hecht onmiddelijk,
wat lijmtangen of andere ondersteuning overbodig maakt. De lijm is zeer
geschikt voor het verlijmen van akoestische materialen die niet zelfklevend zijn
uitgevoerd op hout, beton, polyester en metaal.

Contactlijm met
grote hechtkracht
 
EIGENSCHAPPEN
π Gemakkelijk te verwerken
π Hecht onmiddelijk
π Eén-component

TOEPASSINGEN
π Lijmen van akoestische schuimen
π Lijmen van leer, textiel, rubber en

hout onderling of op beton, metaal
en polyester

TOEPASSINGEN
Saba Select is geschikt voor het lijmen
van de geluidsabsorberende
schuimen Acusticell, Acusticab,
Agglomer, Flamex, Tecnocell,
Merfocell en voor Isomat geluids-
isolerende kunststofplaten. Verder is
de lijm in het algemeen geschikt voor
het lijmen van leer, textiel, rubber en
hout onderling en op beton, metaal en
polyester. Saba Select is niet geschikt
voor verlijming van zacht PVC. Opper-
vlakken die voorzien zijn van een één-
componentenverf, kunnen aangetast
worden door de oplosmiddelen in de
lijm. Gebruik in die gevallen de
tweecomponentenlijm Vibradamp
A90-P. Saba Select kan tevens
toegepast worden als
voorstrijkmiddel op een ruwe of po-
reuze ondergrond waarop zelfklevend
uitgevoerde akoestische materialen
moeten worden aangebracht.

VORM, UITERLIJK EN KLEUR
Kleur van de lijm is beige.
Leverbaar in blikken van 1 en 6 liter en
als spray (0,5 liter).

SAMENSTELLING
Saba Select is een contactlijm op basis
van neopreenrubber.
 
BESTENDIGHEID TEGEN VLOEI-
STOFFEN
Bestand tegen water, vocht, verdunde

zuren, alkaliën, olie, enz.
 
TEMPERATUURBESTENDIGHEID
Toelaatbare temperaturen afhankelijk
van de belasting van de
lijmverbinding: -30 °C tot +90 °C.

VERWERKING
π Verbruik: 200 - ca. 250 g/m2
π Verwerkingstemperatuur: 15 °C.

Zorg dat materiaal niet bevriest
tijdens transport of opslag in onver-
warmde ruimten.

π Opslagtemperatuur: 5 - 35 °C.
π Houdbaarheid: ca. 6 maanden in

ongeopende verpakking.
π De lijm laat zich met de kwast of

roller gemakkelijk verwerken wat
tevens als voordeel heeft dat het
verbruik laag blijft. Saba Select hecht
onmiddelijk, wat het gebruik van
lijmtangen of ander ondersteunend
materiaal overbodig maakt.

π Gereedschap reinigen met thinner.
π Alle te verwerken materialen als ook

de lijm eerst laten acclimatiseren tot
minimaal de verwerkings tempera-
tuur van +15 °C.

π Voordat de lijm wordt aangebracht
de ondergrond droog, stof- en vetvrij
maken.

π Beide te lijmen vlakken gelijkmatig
van lijm voorzien met een kwast of
roller.



SABA SELECT

Blik 6 liter

π Beide delen 5 tot maximaal 20 mi-
nuten laten drogen (tot de lijmlaag
nietmeer plakkerig aanvoelt). Daar-
na de materialen op elkaar
aanbrengen engoed aandrukken of
kloppen ombeide in elkaar te laten
versmelten en luchtinsluitingen te
voorkomen.

π Saba Select bevat lichtontvlambare
oplosmiddelen; zorg dus tijdens het
gebruik voor een goede ventilatie en
vermijd open vuur. Als dit niet mo-
gelijk is, maak dan gebruik van de
twee-componentenlijm Vibradamp
A 90-P; deze is namelijk niet brand-
gevaarlijk.

 
DISCLAIMER
Ondanks de zorgvuldige samenstel-
ling van dit productblad kunnen hier-
aan geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn voorbehouden.
Neem voor de meest actuele versie
contact op met onze verkoopafdeling
of kijk op onze website.
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