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Gebruiksaanwijzing:

De lijm Reaxyl® SK-711 aanbrengen, de
delen monteren en minimum 20 uren laten
drogen. Op blanke metalen kan als
hechtingsverbetering de Reaxyl® primer 790
aangebracht worden. Op gelakt metaal,
GEEN primer gebruiken, evenals op glas. Op
kunststoffen, kan de Reaxyl® primer FDK
gebruikt worden als hechtingsverbetering.

Technische gegevens van de pasta:
Kleur: transparant
Viscositeit bij 23°C: ca. 65.000 mPa.s
Dichtheid: ca. 1.02 gr/cm³
Oplosmiddel gehalte: ca. 20% (tolueen)
Huidvormingstijd (23°C/50%LV): 10 - 20 min
Krimping (DIN 52451): ca. 25%

Technische gegevens van de vulcanisering:
Hardheid Shore A (DIN 53505): ca. 30
Verlengingsspanning bij 100% (DIN 53504): ca. 0.6 N/mm²
Trekspanning max. (DIN 53504): ca. 4.5 N/mm²
Uitrekking bij breuk (DIN 53504): ca. 500%
Spec. doorgangsweerstand (DIN 53482):
- droge meting: ca. 2.1014 Ohm.cm
- natte meting: ca. 5.1013 Ohm.cm

Doorslagvastheid (DIN 53481): ca. 21 KV/mm
Kruipwegvormingsweerstand (DIN 5348): KA 3 c
Diëlectriciteitsconstante (DIN 53483)
kamertemp:.3.1 tot 2.8 ( in frequentiegebied 
50 Hz tot 5 Mhz)
Vlampunt (DIN 53213) (pasta): 15°C
Ontbrandingstemperatuur (DIN 51794): 540°C
Gevarenklasse (pasta): A 1

Verpakking:
- tubes van 90 ml, per karton 24 stuks
- kartuschen van 310 ml, per karton 25 stuks

Bewaring 6 maanden, koel en droog
Temperatuursbestendig: - 70°C tot +240°C
De hierboven aangegeven inlichtingen zijn het resultaat van een 
grondige studie, vroegere gegevens zijn hierbij ongeldig. Test u zelf 
dit product en test of het bevredigend is voor uw doelstellingen. Wij 
staan niet in voor eventueel verkeerd gebruik van onze producten 
of beschadigingen, ook staan wij er niet voor in als ons product niet 
geschikt blijkt voor uw specifieke doelen. Niemand heeft het recht 
om in onze naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, 
die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.
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http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-sk-711-montagelijm/


Reaxyl® SK-711 is een ééncomponentlijm van hoge kwaliteit, die in reactie met de 
luchtvochtigheid tot een elastisch en duurzaam eindproduct vulcaniseert. Het is een azijnzuur 
systeem en laat tijdens de reactie kleine hoeveelheden azijnzuur los. 

Reaxyl® SK-711 onderscheidt zich in het bijzonder door een uitstekende weerstand tegen 
chemische materies, verouderen, lichte en grote temperatuurverschillen (-70 tot + 240° C).

Reaxyl® SK-711 is uitermate geschikt voor het duurzaam, schok- en trillingsbestendig 
verlijmen van allerlei metalen, kunststoffen, keramiek, rubber en glas.
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