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FAST TACK SPRAY 
Contactlijm in spray-vorm 

✓ Eenvoudig in gebruik 

✓ Snelle eindmontage mogelijk 

✓ Universeel bruikbaar 

✓ Ook voor poreuze ondergronden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
FAST TACK SPRAY is een lijm in spuitbus op basis van synthetisch rubber 
met een groot toepassingsgebied. Fast Tack Spray verlijmt duurzaam, 
snel en dit zonder slierten en druipen. Fast Tack Spray is ideaal voor het 
verlijmen van grote oppervlakken, waarbij een dunne en transparante 
lijmlaag nodig is. Morsen behoort vanaf nu tot het verleden. Hitte-, 
koude- en vochtbestendig en droogt niet uit. Ideaal voor niet-
permanente verlijmingen.  
 
TOEPASSINGEN: 
Fast Tack Spray is geschikt voor het verlijmen van: 

• Textiel, papier en karton 

• Schuimstoffen 

• Polyurethaan 

• Vilt en kurk 

• Polystyreen 

• Vinyl 

• Kunststoffolie 

• Reproducties 

• Glas 

• Metaal 

• Keramiek  

• Hout en beton 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Slechts op 
schone, droge, stof- en vetvrije ondergronden aanbrengen. Intensief 
schudden voor gebruik. De te verlijmen delen vanaf ca. 20 - 25 cm 
kruiselings inspuiten in dunne lagen. Direct na elk gebruik de bus 
omdraaien en het ventiel leegspuiten.  
 
Niet poreuze ondergronden:  
De lijm 2-zijdig aanbrengen en ca. 15 min wachten alvorens de stukken 
samen te drukken.  
 
Poreuze ondergronden:  
De lijm 1-zijdig aanbrengen en de stukken onmiddellijk samendrukken.  
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 SPECIFICATIES: 

  

Verwerkingstemperatuur Tussen +16°C en +25°C 

Open tijd < 15 min bij +20°C 

Beperking Niet geschikt voor PVC en PE 

Temperatuur bestendigheid Max. +80°C 

 
Op bepaalde zeer gevoelige ondergronden is sterk aanbevolen vooraf 
de verdraagzaamheid te testen.  
 
Voorzorg: Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan 
temperaturen hoger dan +50°C. Ook na gebruik niet doorboren of 
verbranden. Niet vervoeren of bewaren in de cockpit van een voertuig. 
Buiten bereik van de kinderen houden. 
 

Artikelnummer: Kleur: 

3320 Transparant 

 
 


