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EIGENSCHAPPEN 

• Perfect transparant.

• Uitstekende hechting op moeilijke ondergronden.

• Thixotroop (reactieve gel > schudden voor gebruik).

• Droogt zowel bij kamertemperatuur als versneld na activatie.

• Eenvoudig in het gebruik.

OMSCHRIJVING 
Clear Bond is een perfect heldere lijm voor het snel repareren en verlijmen van nagenoeg alle moderne kunststoffen, rubbersoorten, 
houtsoorten en ook metalen. Door zijn unieke thixotrope karakter kan het product heel precies worden aangebracht, zelfs op een verticale 
ondergrond. Na aanbrengen is Clear Bond uitzonderlijk transparant.  

Clear Bond is een met moderne technologie ontwikkelde cyanoacrylaatlijm die in combinatie met Innotec Acti-Prim succesvol kan worden 
toegepast op een enorm breed scala aan ondergronden, waaronder zelfs polyethyleen en polypropyleen. Om de uitharding van Clear Bond te 
versnellen, kan men zowel Innotec Acti-Prim als Quick Bond Activator gebruiken.  

Niet alleen in de Automotive maar ook in de Industrie sector komt het regelmatig voor dat kunststof steuntjes, ogen, clips, boutjes of tapgaten 
afbreken. Deze kunnen met Clear Bond perfect verlijmd worden. Bij verlijmingen die zwaar belast worden en waarbij het unieke transparante 
karakter van Clear Bond van minder belang is, kan men de verlijming met Topfix of Repaplast Repair verstevigen en Clear Bond ter fixatie 
gebruiken.  

Doordat Clear Bond in combinatie met Acti-Prim volledig transparant is, ziet men geen breuklijn en is het product perfect geschikt voor het 
verlijmen van achterlichten, knipperlichten, zwaailichten, perspex koepels, displays enz.  

Dankzij de handige verpakking in 10 g flesjes met doseerdop is Clear Bond eenvoudig in het gebruik en nauwkeurig te doseren. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon 10g 

ARTIKELCODE  01.0635.6100 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  

Volumieke massa / dichtheid:  

Consistentie:  

Viscositeit:  

Trek tot breuk (treksterkte):   

Afschuifsterkte:  

Temperatuurbestendigheid:   

Vochtbestendigheid:  

Oplosmiddelbestendigheid:   

Verwerkingscondities:  

Soort ondergrond:   

Voorbereiding van de ondergrond: 

Methode van aanbrengen: 

Doorhardingssnelheid: 

Reinigen materialen: 

Reinigen handen:   

Houdbaarheid:  

Opslagcondities:  

Batchcodetype:  

Bijzonderheden:  

EAN-Code: 

Ethylcyanoacrylaat 

± 1050 kg/m³ 

Thixotroop 

2500 mPa.s (bij 20°C) 

± 90 N/cm² (op NBR rubber) 

10-15 N/mm² (op staal)

-60°C tot +100°C

Matig. Niet geschikt voor langdurige onderdompeling in water. 

Matig 

+5°C tot +35°C

Nagenoeg alle moderne kunststoffen, rubber, metaal, hout en vele andere ondergronden 

Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond opruwen of schuren. Metalen 
ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden 
reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New 
Formula. 

Door zijn hoge viscositeit en thixotroop karakter moet Clear Bond voor gebruik goed worden geschud. 
Daarna rechtstreeks vanuit de verpakking dun aanbrengen op één van de te verlijmen delen en de delen 
samenvoegen. 

Kunststof > 25-35 sec. 
Rubber > 5-10 sec. 
Metaal> 50-60 sec. 
Hout > 100-120 sec. 

Met Innotec Multisol 

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

18 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Koel, droog en donker bewaren (0°C tot 5°C) 

F 

De uitharding van Clear Bond kan chemisch worden versneld door gebruik te maken van Innotec Acti-
Prim of eventueel Quick Bond Activator.  

Acti-Prim biedt het voordeel, naast een activator tegelijkertijd ook een hechtingsverbeteraar op moeilijk 
te verlijmen ondergronden te zijn! 

5400563001332 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
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De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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