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Permabond één component epoxy lijmen zijn geschikt voor 
het verlijmen van een breed scala aan materialen. Deze zijn 
beschikbaar in diverse viscositeiten en zowel metaal gevuld als 
ongevuld.  
De onderlinge eigenschappen zijn zeer verschillend. Permabond 
epoxies zijn ontwikkeld om een zeer goede performance te bie-
den aan veeleisende toepassingen.

Materialen: 

Permabond één component epoxies verlijmen de meeste ma-
terialen. Zij vormen een uitstekende verbinding voor een breed 
scala aan materialen waaronder metalen, composieten, hout en 
een aantal kunststoffen.

Duurzaamheid: 

Deze lijmen bieden excellente prestaties bij hoge temperaturen 
en  zware omgevingscondities, bovendien zijn zij zeer goed be-
stand tegen sterke chemicaliën.

Toepassingen: 

Eén component epoxies zijn ideaal om te gebruiken in zwaar 
belaste applicaties zoals het verlijmen van hardmetalen  gereed-
schappen en machinebouw. Zij zijn zeer geschikt om conventio-
nele las- en soldeerverbindingen te vervangen en kunnen tot 
significante kostenbesparingen leiden. Om deze reden worden 
deze producten veelvuldig toegepast bij de productie van warm-
tewisselaars om de buizen aan de eindplaten te verlijmen.

Materiaal selectie: 

Door het vervangen van las- of soldeerverbindingen heeft de 
ontwerper meer vrijheden in de materiaalkeuze en kunnen ook 
twee verschillende materialen aan elkaar verbonden worden. Dit 
kan leiden tot kosten- en gewichtsbesparingen en verbeteringen 
van de prestaties.

 

Proces:

Permabond één component epoxies zijn leverbaar in patronen 
of in bulk om met een doseerapparaat te worden aangebracht. 
De lijm hardt snel uit zodra deze wordt opgewarmd. Het gebruik 
van een oven of een andere opwarmmethode, inductie, infra 
rood of een hetelucht pistool, is noodzakelijk.

Ontwerpvrijheid: 

Ontwerpvrijheden zijn enorm vergroot door de hoge afschuif- 
en pel- sterkte van de verbindingen die verlijmd zijn met deze 
lijmen.  Bovendien wordt de spanningsdistributie verbeterd.

Specifieke eigenschappen:

• Hoge pelsterkte vergroot de ontwerpvrijheden
• Materiaal hoeft niet te worden afgewogen of gemengd
• Duurzaamheid vergroot de materiaal keuzes
• Snelle uitharding vergroot de productiesnelheid
• Oplosmiddel vrije producten vergroten de    
 veiligheid in de productie 
• Geurarme producten verbeteren de werkomstandigheden
• Excellent bestand tegen hoge temperaturen en zware   
 omgevingscondities
• Kan vaak lassen of solderen vervangen 

Eén component epoxy lijm
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Type Omschrijving Kleur Viscositeit 
(mPa.s)

Max. Spleet-
vulling (mm) Uithardingstijd 

Afschuifster-
kte (staal) 

(MPa)

Gebruiks- tem-
peratuur (°C)

ES550
Taai-sterk, stabiel (niet vloeiend) bij uithard-

ingstemperatuur, hoge temperatuurs- 
bestendigheid, goede thermische geleiding

Grijs 1.000.000 - 
2.000.000 5.0

130°C: 75 mins 
150°C: 60 mins 
170°C: 40 mins

27-41 -40 to +180

ES558
Taai-sterk, vloeiend bij uithardings- 
temperatuur, hoge temperatuurs- 

bestendigheid, goede thermische geleiding
Grijs 100.000 -  

300.000 0.5
130°C: 75 mins 
150°C: 60 mins 
170°C: 40 mins

27-41 -40 to +180

ES560 Vloeiend voor afgieten en inkapseling. Helder, Zwart ook 
leverbaar. 1000 - 3000 0.1 Zie TDS 14-20 -40 to +180

ES561 Vloeiend   Amber 8000 - 14.000 0.2 120°C: 30 mins 
150°C: 15 mins 15 -40 to +180

ES562 Vloeiend bij uithardingstemperatuur,  hoge 
temperatuursbestendigheid Wit 15.000 - 30.000 0.25

130°C: 60 mins 
150°C: 45 mins 
160°C: 20 mins

20-35 -40 to +180

ES566
Hardt uit bij lagere temperaturen, zeer 

geschikt voor het verlijmen van moeilijk 
verlijmbare kunststoffen. 

Grijs

20rpm:  
 60.000 - 120.000 

2rpm:  
150.000 - 300.000

2
90°C: 75 mins 100°C: 

40 mins 120°C: 25 
mins

18-22 -40 to +180

ES568 Snel uithardend, algemeen gebruik, goede 
hechting op zeer veel materialen. Ivoor

20rpm: 
40.000 - 65.000 

2rpm:  
45.000 - 75.000

0.5
135°C: 35 mins 
150°C: 20 mins 
170°C: 10 mins

20-25 -40 to +180

ES569
Zeer sterke verlijming, stabiel (niet 

vloeiend) bij uithardingstemperatuur, hoge 
temperatuursbestendigheid

Zwart 250.000 - 500.000 5.0
130°C: 75 mins 
150°C: 60 mins 
170°C: 40 mins

27-41 -40 to +180

ES578
Goede thermische geleiding, excellente 

electrische isolatie. Hoge temperatuurs- bes-
tendigheid

Zwart 600.000 - 800.000 5.0
130°C: 75 mins 
150°C: 60 mins 
170°C: 25 mins

27-41 -40 to +180

ES579

Goede thermische geleiding, uitstekende 
electrische isolatie . Hoge temperatuursbes-

tendigheid. Kan bij lagere  
temperatuur worden uitgehard .

Ivoor 60.000 - 90.000 2.0

100°C: 240 mins 
120°C: 60 mins 
150°C: 45 mins 
180°C: 20 mins

27-41 -40 to +180

ES5504 Bestand tegen extreem hoge  
temperaturen. Grijs Pasta 2.0 150°C 60 mins 200°C 

60 mins
18-22  

(aluminium)

-40 to +250  
(continue) + 300  

kortstondig 

ES5681 Verlijmen van composieten. Zwart 40.000 - 60.000 0.5
135°C: 35 mins 
150°C: 20 mins 
160°C: 15 mins

30-35 -40 to +180

ES5741
Voor verlijmen van PBT en ander moeilijk te 

verlijmen kunststoffen. Snelle  
uitharding bij lagere temperaturen 

Oranje 20rpm:  
20.000 - 40.000 0.5

90°C: 60 mins 100°C: 
45 mins 120°C: 30 

mins 150°C: 10 mins

12-15  
(aluminium) -40 to +180
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