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AKEMI®                     
    EVERCLEAR 225 

Technische toelichtingen 
 

 

Karakteristiek: 

AKEMI® EVERCLEAR 225 is een cremige tweecomponentenlijm op PUR basis, vrij van 

oplosmiddelen en met vulstoffen. Het product tekent zich door volgende eigenschappen: 

 

 

- Zeer goed verwerkbaar door malse consistentie 

- Snelle oppervlaktedroging 

- Gemakkelijk te doseren en te mengen hulzensysteem 

- 5 kleuren voor het naadloos lijmen van keramiek, natuur- en kunststeen, Engineered Stone. 

- UV stabiel 

- Zeer geringe inkrimping bij uitharding, daardoor minimale spanningen in de lijmlaag 

 

 

Gebruik: 

AKEMI® EVERCLEAR 225 vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in op kleur aangepaste verlijmingen van 

keramiek en grote oppervlakken Techno-keramiek (bv. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®, 

Kerlite®, Maxfine®) en van silicatisch gebonden natuursteen zowel binnen als buiten en van 

Engineered Stone en natuursteen voor binnen. 

 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. De ondergrond moet zuiver, stofvrij, volkomen droog en ruw gezet worden. 

2. Sluiting verwijderen, huls in pistool leggen, greep zolang bedienen tot er uit beide openingen 

materiaal komt, dan de juiste mengtuit opsteken en de eerste 10 cm uit de mengkop niet gebruiken. 

Bij gebruik zonder mengtuit beide componenten goed vermengen. 

3. De vermenging blijft ca. 20min. ( 20°C ) verwerkbaar. Na ca. 4-5 uren  ( 20°C ) zijn de gekleefde 

delen transporteerbaar, na 10uur ( 20°C ) belastbaar en bewerkbaar. Maximale stevigheid na 48 

uren (20°C). 

4. Warmte versnelt, koude vertraagt de doorharding. 

5. Gereedschap reinigen met AKEMI® Nitro-verdunner. 

 

 

Bijzondere tip: 

- Enkel bij het respecteren van de mengverhouding en volledige vermenging bereikt men de 

optimale mechanische en chemische eigenschappen; overtollig component A of component B 

werken als weekmaker en kan leiden tot randzoneverkleuring.    

- Reeds ingedikte lijm of lijm die reeds geleert mag niet meer gebruikt worden. 

- Bij temperaturen onder de 10°C het product niet meer gebruiken, daar er niet voldoende 

uitharding is. 

- De uitgeharde lijm neigt bij permanente temperatuurinwerking boven 50°C tot vergeling. 

- Uitgeharde lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden of door te behandelen met hoge 

temperatuur (>200°C). 

 

 

Technische gegevens: 

 

Kleur:     Component A: verschillend 

     Component B: translucent 
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Dichtheid:    Component A 1,57g/cm³ 

     Component B 1,16g/cm³  

  

Verloop van de uitharding (Shore D Härte) bij 20°C en 2mm laag: 

 

4 uur  5 uur  6 uur  8 uur  24uur 

30  45  50  66  80 

 

Buigvastheid:  40 – 50 N/mm² (DIN en ISO178) 

Trekvastheid:  10 – 20 N/mm² (DIN en ISO527) 

 

 

Opslag: ca. 1 jaar houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, 

koel en vorstvrij bewaren.  

 

 

 

 

Ter attentie: 

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en 

gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende 

invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke 

gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden 

zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het 

product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. 
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