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SikaMelt®-9280
High Performance PSA Hot Melt
Technische productgegevens
Chemische basis
Kleur
Uithardingsmechanisme
Soortelijke massa (CQP 006-7)
Vastestofgehalte
Viscositeit bij 160°C (Brookfield Thermosel)
Verwekingstemperatuur (CQP 538-5)
Verwerkingstemperatuur
kortstondig
Temperatuur waarbij falen van de hechting, door afschuiving, optreedt
SAFT (CQP 560-1)
2
Statische schuifsterkte (CQP 566-1)
Pelsterkte (CQP 568-1)
Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C in verzegelde container)
CQP = Corporate Quality Procedure

Beschrijving
®
SikaMelt -9280 is een vluchtige
drukgevoelige smeltlijm op basis
van thermoplastisch rubber. De
lijm heeft een zeer goede
aanvangshechting,
uitstekende
cohesie-eigenschappen en bestendigheid tegen warmte.
®
SikaMelt -9280 wordt geproduceerd volgens wordt geproduceerd
volgens ISO 9001
/ 14001
kwaliteitsborgingssysteem en in
het kader van ‘Responsible Care’.
Producteigenschappen
- Uitstekend bestand tegen warmte
- Hoge oppervlakte
aanvangshechting
- Hoge cohesie
- Oplosmiddelvrij

2)

Circa 97°C
Circa 12 kg
Circa 40 N/25 mm.
12 maanden

23°C / 50% rel. vochtigheid.

Uithardingsmechanisme
®
SikaMelt -9280 is een fysisch
uithardende lijm.
Toepassingsgebieden
®
SikaMelt -9280 is ontwikkeld voor
toepassing op papier-, polymeeren metaalfolies, textiel, schuimen
en een grote variëteit aan andere
materialen om die ondergronden te
voorzien van een zelfklevende
achterzijde.
®
SikaMelt -9280 mag niet worden
gebruikt op ondergronden die
monomere weekmakers bevatten.
Voer vooraf altijd tests uit met de
gangbare ondergronden en onder
de plaatselijke omstandig-heden
voor het vaststellen van de
compatibiliteit van de lijm en het
materiaal.

Chemische bestendigheid
®
SikaMelt -9280 is bestand tegen
water, zwakke zuren en logen.
Aangezien de bestendigheid tegen
chemicaliën afhankelijk is van de
type
en
soort
ondergrond,
chemische concentratie, temperatuur en inwerkingsduur, wordt
het vooraf uitvoeren van een op
het project aangepaste hechttest
sterk aanbevolen.
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Thermoplastisch rubber
Lichte honingkleur,
helder of
ondoorschijnend
Fysische uitharding
Circa 1,0 kg/liter
100%
.
Circa 61’000 mPa s
Circa 135°C
170°C - 190°C
200°C

Aanbrengmethode
®
SikaMelt -9280 kan direct worden
aangebracht of in een transferprocedure
met
behulp
van
geschikte smeltapparatuur.
Bij
direct
aanbrengen moet
®
SikaMelt -9280 in een uniforme
laag worden aangebracht en
daarna afkoelen.
Voor geautomatiseerde toepassing
is een geschikt filtersysteem
vereist. Bij een transferproces
dient de lijm eerst te worden
verdeeld over van siliconencoating
voorzien papier of folie. De
ondergrond moet in de hechtlaag
worden gedrukt. De siliconencoating op het papier of de folie
werkt als een beschermende laag.
Transfertoepassing wordt in het
bijzonder gebruikt voor coating van
poreuze of sterk absorberende
materialen als schuimen. Voor
montagehandelingen adviseren wij
om direct na aanbrengen van de
lijm de onderdelen te verbinden.
Het hechtoppervlak moet worden
beschermd tegen stof, licht en
zuurstof. Het is daarom noodzakelijk om de hechtfilm te bedekken met van een siliconenlaag
voorzien papier of folie. Het wordt
geadviseerd om de geschiktheid
van de loslaatcoating vooraf te
testen.
Er zijn verschillende toepassingen
mogelijk zoals het aanbrengen van
film, punt, rups of spuitpatroon.
Vermijd onderbrekingen (storing of
andere onderbrekingen) van enige
uren of tot de volgende dag, in het
bijzonder bij temperaturen boven
120°C. De temperatuur van de
apparatuur dient bij langere
werkonderbrekingen (> 48 uur) te
worden verlaagd tot 80°C.

De viscositeit van lijm is afhankelijk
van de temperatuur. Voor de
toepassing kan de viscositeit
worden
aangepast
door
de
temperatuur te veranderen (zie
schema 1).

Schema 1:

Viscositeit van SikaMelt®-9285
als temperatuurfunctie

Waardenbasis
Alle technische gegevens in dit
productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. In de
praktijk kunnen gemeten waarden
afwijken ten gevolge van factoren
waarop Sika geen invloed kan
uitoefenen.
Gezondheid- en
veiligheidsinformatie
Voor informatie en advies over
transport, behandeling, opslag en
afvalverwerking van chemische
producten wordt verwezen naar
veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke,
toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.
Wettelijke bepalingen

Voorbereiding van het oppervlak
Het hechtvlak moet schoon, droog
en vrij van vet, olie en stof zijn.
Hechting kan worden verbeterd
door geschikte voorbehandeling
van de ondergrond. Advies over
specifieke
toepassingen
kan
worden verkregen bij Technical
Service van Sika Industrie.
Verwijderen
De smeltreactoren kunnen worden
®
gereinigd met SikaMelt -9901 of
andere in de handel verkrijgbare
reinigingsharsen.
Aanvullende informatie
Op verzoek zijn kopieën van de
volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
Verpakkingsgegevens
Doos
Doos

4 kg
8 kg

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, wordt in goed vertrouwen
verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten
die op de juiste wijze zijn opgeslagen,
behandeld en toegepast onder normale
omstandigheden. In de praktijk zijn de
verschillen in materialen, onderlagen
en werkelijke omstandigheden ter
plaatse zodanig dat er geen garantie
kan worden ontleend met betrekking tot
verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige
juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke
aanbevelingen of enig ander advies dat
wordt gegeven. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden
gerespecteerd.
Alle
bestellingen
worden aanvaard onder de huidige
verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Gebruikers dienen altijd de meest
recente
uitgave
van
het
productinformatieblad te raadplegen
voor
het
betreffende
product;
exemplaren hiervan worden op verzoek
verstrekt/

Ter voorkoming van verouderingsreacties kan de vloeibare lijm
worden bewaard onder stikstof of
kooldioxide.
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Ga voor meer informatie naar:
www.sika.be

