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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: IVANA HOUTGLIJMIDDEL
Code: 42066
Gebruik: hoogwaardig universeel , siliconenvrij glij- en smeermiddel met vele
toepassingsmogelijkheden.
Identificatie onderneming:

Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Beschrijving.
Ivana houtglijmiddel is een hoogwaardig universeel , siliconenvrij glij- en smeermiddel met vele
toepassingsmogelijkheden. Het smeert en vermindert wrijving. Ivana houtglijmiddel kleeft of vlekt niet
en voorkomt zo het aankoeken van vuil, stof of hars. Oppervlakten zoals hout zijn uitstekend te
verlijmen, schilderen of beitsen na gebruik van dit product. Verpakt in spuitbus 400ml.

3. Eigenschappen.
Toepasbaar:
Gebruik:

Verwerkingstemperatuur:
Productkenmerk:

Basis:
VOS-gehalte:
Kleur:
Geur:
Soortelijke massa bij 20 °C:
Dampdruk bij 20 °C:
Spuitopbrengst:

Smeert en vermindert wrijving tijdens houtbewerking.
Glijmiddel houtbewerking machines, smeermiddel spindels, tandwielen en
Geleidestangen, schuurbanden en schuurschijven (voorkoming
dichtslibben) en scharnieren, sloten, schuifdeuren, ramen etc.
minimaal + 15 °C tot + 25 °C
Duurzaam, glijdt, smeert, beschermt, gericht spuitbeeld, vlekt niet,
Siliconenvrij, tast ondergrond niet aan, multifunctioneel Verlengt levensduur
schuurmateriaal/ beitels, uitstekende te verlijmen, schilderen en beitsen
Parafinische oliën
Circa 90% w/w
Transparant
Karakteristiek
0,80 gr/ml
3 tot 4 bar
1 tot 1,5 gr/sec
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4. Gebruiksaanwijzing.
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder stof, zaagsel en vocht e.d.
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik
goed schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 centimeter. Overtollige houtglijmiddel
met een schone doek afvegen.

5. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

