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BENODIGDHEDEN VOOR HET VERLIJMEN VAN 
METALEN INSERTS EN CARBON COMPOSIET 
 
BENODIGDE MATERIALEN 
epoxylijm: Araldite type 2031 
(alternatief: Sika Adekit A290) 
 
HULPMATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN 
ontvetter – aceton 
schone poetsdoek 
lijm pistool voor Araldite  
rolmaat en markeerstift of potlood 
schuurpapier 
afkort zaag met diamant zaagblad 
(kolom)boormachine met 3 mm boor 
hulpmiddelen voor het lijmen: gewichtjes, malletjes, klemmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

veiligheidsbril, stofkap, siliconen handschoenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WERKINSTRUCTIE 
Zorg voor een schone en nette werkplek.  
Dit komt je eindresultaat ten goede!  
1. Ontvet het lijmoppervlak en gereedschap goed met aceton, 

gebruik een schone doek.  
2. Ruw het te lijmen oppervlak licht op met fijn schuurpapier.  
3. Ontvet het lijmoppervlak goed met aceton, gebruik schone 

doek.  
4. Bescherm de omliggende vlakken door deze af te plakken 

met tape. Dit voorkomt eventuele beschadiging en lastige 
lijmresten. 

5. Ontvet de te lijmen oppervlakken nogmaals met aceton. 
zorg dat je werkt met een nieuw schoon doekje. 

6. Plaats de 2 componenten lijmcartridge volgens bijgeleverde 
instructie in het 
lijmpistool en 
verwijder de 
draaidop.  
Test op een 
doekje of er uit 
beide openingen 
lijm en 
verharder 
stroomt. 

7. Neem restlijm af met  doekje, plaats de  
Mengbuis en knijp de lijm door de mengbuis tot het 
uiteinde. Je bent nu klaar om te beginnen met verlijmen.   

8. Breng voldoende lijm rustig aan op het volledige oppervlak  
en breng de delen samen. 

9. Poets overtollige lijm direct weg met doekje met wat aceton. 
10. Laat de lijm uitharden, leg de producten op een vlakke tafel 

of in een hulpmalletje. Beweeg de delen niet meer. 
11. De lijm is na ca. 8 - 10 uren droog maar nog niet volledig 

uitgehard. Pas na 24 uren is 
de lijm volledig uitgehard en 
belastbaar. (bij 20 graden   
omgevingstemperatuur). 
Adekit A290 is een snel 
hardend alternatief. 

12. Verwijder eventuele lijmresten voorzichtig met een 
stanleymes  

 
Succes! namens het Carbonwebshop team  
 
Araldite 2031 informatietabel  uithardtijden bij verschillende 
temperaturen.   

 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID 
We hechten veel waarde aan uw veiligheid en 
gezondheid.  
Zorg voor de volgende veiligheidsvoorzieningen als je  
werkt met carbon en lijm producten.  
- werk in een ruimte met goede ventilatie/ 

afzuiging.  
- gebruik altijd een veiligheidsbril en 

handschoenen.  
- draag een stofmasker bij het zagen en lijmen.  
- draag een shirt met lange mouwen. 
- werk met goed en scherp gereedschap. 


