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PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaMelt®-675 IS
Polyurethaan smeltlijm met hoge aanvangshechting voor het lijmen van sandwichpanelen

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET  VE IL IGHEIDS INFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Chemische basis Polyurethaan
Kleur (CQP001-1) Wit, zwart
Uithardingsmechanisme Vochtuitharding
Soortelijke massa (niet uitgehard) 1,11 kg/l
Viscositeit (Brookfield) bij 130 °C 5 000 mPa·s
Verwekingstemperatuur (CQP538-5) 82 °C
Verwerkingstemperatuur  

korte termijn max. 1 uur
100 – 150 °C
160 °C A

Open tijd (CQP559-1) Lang
Doorhardingstijd (CQP558-1) 5 uur
Aanvangshechting (CQP557-1) 0,6 MPa
Hardheid Shore D (CQP023-1 / 48-4) 37
Treksterkte (CQP036-3) 13 MPa
Houdbaarheid 9 maanden

CQP = Corporate Quality Procedure A) alleen geldig bij spuitmond

BESCHRI JV ING
SikaMelt®-675 IS is een reactieve polyure-
thaan smeltlijm, die uithardt bij blootstelling 
aan luchtvochtigheid. Door zijn hoge aan-
vangshechting is SikaMelt®-675 IS het meest 
geschikt voor het lijmen van sandwichpane-
len.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Hoge aanvangshechting▪
Breed hechtspectrum▪
Lage geur▪
Geschikte coating eigenschappen▪
Gemiddelde open tijd voor het lijmen van 
sandwichpanelen

▪

TOEPASS INGSGEBIEDEN
SikaMelt®-675 IS is geschikt voor het perma-
nent verbinden van zowel polaire kunststof-
fen als ook voor hout, schuim, textiel, gecoat 
en geprimerd staal. Niet polaire kunststoffen, 
zoals PP en PE kunnen pas verbonden worden 
na de juiste fysische voorbehandeling. 
SikaMelt®-675 IS wordt zowel gebruikt voor 
interieurbekleding in de automotive branche 
als voor sandwich panelen toepassingen. 
Dit product is alleen geschikt voor gebruik 
door ervaren professionals. Testen met de 
gangbare ondergronden en onder de plaatse-
lijke omstandigheden dienen te worden uitge-
voerd om hechting en materiaal compatibili-
teit te waarborgen.
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UITHARDINGSMECHANISME
SikaMelt®-675 IS hardt uit door de reactie 
met luchtvochtigheid. Bij lage temperaturen 
is het vochtgehalte in de lucht lager, wat re-
sulteert in een lagere uithardingssnelheid 
(zie diagram 1). 
Indien waterafstotende (bijvoorbeeld PP) 
en/of vocht ondoordringbare ondergronden 
worden gelijmd, dan dient rekening gehouden 
te worden met een aanzienlijk langere uithar-
dingstijd. Dit geldt met name voor assembla-
ge toepassingen met een lijmlaag > 100 µm. 
Voor lamineer of waterafstotende toepassin-
gen, maar ook bij vochtondoordringbare on-
dergronden mag de lijmlaag niet meer bedra-
gen dan 100 µm. Bij die gevallen zijn project 
gerelateerde testen met originele ondergron-
den en actuele ondergronden verplicht.

Diagram 1: Doorhardingssnelheid voor 500 μm filmlaag

CHEMISCHE BESTENDIGHEID
SikaMelt®-675 IS is bestand tegen waterige 
media, zwakke zuren en logen. Het is tijdelijk 
bestand tegen brandstoffen, oplosmiddelen 
en minerale oliën. 
Aangezien de bestendigheid tegen chemicali-
ën beïnvloed wordt door de chemische sa-
menstelling, concentratie, temperatuur en in-
werkingsduur, zijn project gerelateerde testen 
vooraf vereist bij chemische of thermische 
blootstelling.

VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehande l ing
Oppervlakken dienen schoon, droog en vrij te 
zijn van vet, olie en stof. 
Gebaseerd op het oppervlak en het type ma-
teriaal, is een fysieke of chemische voorbe-
handeling wellicht nodig. Het type voorbe-
handeling dient onderzocht te worden door 
testen vooraf. 
Voor metalen worden de beste resultaten be-
reikt indien de ondergronden, vooraf aan het 
assemblageproces, opgewarmd wordt tus-
sen 40 °C en 60 °C.

Toepass ing
Met adequate verwerkingsapparatuur kan 
SikaMelt®-675 IS worden toegepast als film-, 
punt-, rups- of spuitapplicatie. Voor geauto-
matiseerde toepassingen is een geschikt fil-
tersysteem nodig. 
Om te voldoen aan de vereiste applicatie- 
eigenschappen kan de lijmviscositeit worden 
aangepast door de applicatietemperatuur aan 
te passen (zie tabel Typische productgege-
vens). 
Tijdens pauzes moet SikaMelt®-675 IS als 
volgt worden verwerkt: 
Bij pauzes ≥ 1 uur moet de verwarming wor-
den verlaagd naar 80 °C en bij pauzes ≥ 4 uur 
moet de verwarming worden uitgeschakeld. 
Om een constante kwaliteit gedurende het 
hele productieproces te garanderen is het 
verplicht om de lijm in de smeltbak te be-
schermen met stikstof, kooldioxide of ge-
droogde lucht (om een mogelijke reactie van 
het product met vocht te voorkomen). 
Dompel bij pauzes of uitschakeling het mond-
stuk in olie om uitharding van de lijm te voor-
komen (vermijd verstopping). 
Neem voor advies over de keuze en opstelling 
van geschikte verwerkingsapparatuur contact 
op met de afdeling TS van Sika Nederland 
B.V..

Verwi jderen
Apparatuur en toepassingsgereedschappen 
kunnen worden gereinigd met SikaMelt®-009. 
Uitgehard materiaal kan met SikaMelt®-001 
worden opgezwollen en moet mechanisch 
worden verwijderd (zie ook de reinigingsin-
structie). 
SikaMelt®-675 IS kan worden verwijderd van 
gereedschap en apparatuur met Sika® Remo-
ver-208 of een ander geschikt oplosmiddel. 
Handen en blootgestelde huid moeten on-
middellijk worden gewassen met Sika® Clea-
ner-350H of een geschikte industriële hand-
reiniger en water. 
Gebruik geen oplosmiddelen op de huid.

OPSLAGCONDIT IES
SikaMelt®-675 IS dient beneden 30 °C en op 
een droge plaats te worden opgeslagen. Voor 
transportdoeleinden kan de opslagtempera-
tuur worden overschreden voor een periode 
van max. 2 weken tot 60 °C.

AANVULLENDE INFORMATIE
De bovenstaande informatie is alleen bedoeld 
als algemene richtlijn. Op verzoek wordt ad-
vies over specifieke toepassingen verstrekt 
door TS van Sika Nederland B.V. 
Op verzoek zijn kopieën van de volgende pu-
blicaties verkrijgbaar:

Veiligheidsinformatiebladen▪
Reinigingsinstrucies voor SikaMelt® PUR re-
actieve smeltlijm apparatuur

▪

VERPAKKINGSGEGEVENS

Vat 20 kg

Zak (karton) 22 kg

Vat 200 kg

BASIS  PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens in dit productinfor-
matieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtes-
ten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk 
van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS-  EN VE IL IGHEIDS IN-
FORMATIE
Voor informatie en advies over de veilige han-
tering, opslag en afvoer van chemische pro-
ducten, dient de gebruiker het meest recente 
veiligheidsinformatieblad te raadplegen, be-
treffende de fysieke, ecologische, toxicologi-
sche en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

WETTEL I JKE  BEPAL INGEN
De informatie, en met name de aanbevelin-
gen met betrekking tot de toe-passing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in 
goed vertrouwen verstrekt op basis van de 
huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale om-
standigheden. In de praktijk zijn de verschillen 
in materialen, onderlagen en werkelijke om-
standigheden ter plaatse zodanig dat er geen 
garantie kan worden ontleend met betrekking 
tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 
op basis van deze informatie, of uit enige 
schriftelijke aanbevelingen of enig ander ad-
vies dat wordt gegeven. De gebruiker van het 
product dient geschiktheid van het product te 
testen voor de beoogde toepassing. Sika 
houdt zich het recht voor om producteigen-
schappen te wijzigen. De eigendomsrechten 
van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uit-
gave van het productinformatieblad te raad-
plegen voor het betreffende product; exem-
plaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82
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