
Speciaal:
Neem deel aan 
een exclusieve
Teroson training 
(Zie achterzijde voor meer info)

Terostat-8630 2K DGX HMLC
Dankzij Teroson kan je na een halve dag 
terug de baan op 

• Ruitverlijming voor bedrijfsvoertuigen
• Lange open tijd
• Wegrijtijd na 5 uur



Terostat-8630 2K DGX HMLC
Hoge modulus, geringe geleiding

Eenvoudige, veilige en snelle applicatie op bussen,
vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen

Terostat-8630 2K HMLC, het meest recente product in het Teroson assortiment, is een tweecomponenten afdich-
tingsmiddel voor grote toepassingen. Het kan even eenvoudig aangebracht worden als een ééncomponent lijm.
De open tijd is langer dan die van een ééncomponent product en de wegrijtijd is slechts 5 uur.
De nieuwe Terostat-8630 2K HMLC kan uiteraard gebruikt worden op ruiten van verschillende types voertuigen - bussen, vrachtwagens
of landbouwvoertuigen. Eigenlijk op elk soort bedrijfsvoertuig. Het is werkzaam op zowel voorruiten als zij –en achterruiten. Het kan
gebruikt worden indien geringe geleiding, hoge elasticiteitsmodulus of optimale hoge frequentie vereist is.

� Terostat-8630 2K HMLC is steeds de juiste keuze voor applicatie op bedrijfsvoertuigen

Uitstekende open tijd
De lange open tijd van ongeveer 30 minuten zorgt ervoor dat de voorruiten van grote bussen of vrachtwagens verlijmd kunnen
worden zonder velvorming voor de installatie – zelfs in de zomer! Meer nog, de wegrijtijd is slechts 5 uur na het verlijmen van de
voorruit.

Getest tot in de perfectie
Zoals u kan verwachten van een fabrikant van kwaliteitsproducten, is Terostat-8630 2K HMLC gebaseerd op uitgebreid onderzoek
en ontwikkeling. Het resultaat is een nieuwe ruitenlijm van Teroson die haar doeltreffendheid bewezen heeft tijdens uitgebreide
testprogramma’s.

Terostat-8630 2K HMLC wordt gekenmerkt door de volgende uitstekende eigenschappen:

�Wegrijtijd: 5 uur
�Lange open tijd: 30 minuten
�Eenvoudig te gebruiken
�Zakt niet uit
�Hoge elasticiteits -en schuifmodulus
�Uitstekende hechting op glas met primer Terostat-8517 H
�Grote sterkte, zelfs na veroudering

Typische toepassingen:

• Verlijmen van voor-, achter- en zijruiten in de carrosserie van motorvoertuigen
• Verlijmen van ruiten in bussen, vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen



Terostat-8591 HMLC glanzend/ 
Terostat-8597 HMLC mat
Ééncomponent polyurethaanlijm met hoge modulus en
geringe geleiding die uiterst geschikt is voor het opvullen
van speling.
Uiterst geschikt voor het opvullen van speling bij het ver-
vangen van ruiten in de automobielindustrie. Te gebruiken 
met Terostat-8517 H glas primer voor het opvullen van holtes
of als lijm/afdichting voor ruitverlijming.

• Uitstekend glad en blinkend oppervlak voor finale afwerking
• Uitstekende hechting op de doorgesneden oude lagen 

polyurethaanlijm
• Goed bestand tegen UV
• Grote sterkte, zelfs na veroudering

Terostat-8517 H – Hechtingsprimer
Primer voor ruitenlijm
Terostat-8517H Primer verbetert de hechting en beschermt
tegen UV.

Toepassing: Aanbrengen op glas, ook met een keramische
rand. Ook toepassen bij beschadigde laklaag in de sponning
van de carrosserie

Bijkomende producten

Verpakking Inhoud Hoeveelheid IDH N° Cat N°

Worstverpakking 570 ml 20 785079 172.11H
Worstverpakking 570 ml 20 317768 157.40J

Verpakking Inhoud Hoeveelheid IDH N° Cat N°

Flacon 25 ml 12 425850 167.83S
Flacon 100 ml 12 425854 167.84T

Terostat-8630 2K HMLC is geschikt voor alle voertuigen:
• Hoge elasticiteitsmodulus

Hoge elasticiteitsmodulus (3 MPa) verzekert de torsiestijfheid van het geraamte van de carrosserie en draagt actief bij tot het verhogen 
van de veiligheid

• Geringe geleiding
Blijvende bescherming tegen corrosie in het aluminium geraamte van de carrosserie en voertuigen met verwarmde achterruiten

• Optimale hoge frequentie
Dit verhindert de ontvangststoringen op autoradio’s met geïntegreerde antenne, draagbare telefoons, ingebouwde elektronische 
systemen (GPS) enz.

Basis 2K-PUR, zwart
Applicatie warm
Voorverwarmen in oven voor kokers 60 min
Viscositeit pasta
Schuifmodulus ca. 3 MPa
Resistentie tegen uitzakking Rupshoogte < 25 mm
Open tijd 30 min
Wegrijtijd 5 u

Bestelinformatie:
Verpakkingsgroote 310 ml
IDH-N° 794 668
Cat N° 172.12J

Uithardingstijd van Terostat-8630 2K HMLC in
vergelijking met andere 1K producten

Metingen gedaan in standaard omgeving:
23 °C, 50 % vochtigheid

Technische gegevens:
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Verpakking Inhoud Hoeveelheid IDH N° Cat N°

Doos 1 1 237844 8145630

Verpakking Inhoud Hoeveelheid IDH N° Cat N°

Oven voor kokers 1 1 796993 172.15M

Profiteer van ons trainingsaanbod 
Profiteer van een praktijktraining waar het materiaal en de praktische kennis ter uwer beschikking gesteld wordt voor
een succesvolle applicatie van Terostat-8630 2K HMLC. Onze trainers zullen naar uw bedrijf komen voor een trainings-
sessie ter plaatse.

Vul het formulier in en fax het naar: +31 30 607 38 51 (Nederland)
+32 2 421 25 99  (België)

We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om de training te plannen en uw specifieke wensen vast te leggen.

Teroson ruitverlijmingsapparatuur

2K doseerpistool voor ruitverlijming
Voor het doseren van Terostat-8630 2K HMLC en 
Terostat-8600 2K HMLC

• Vlotte werking
• De cartridge wordt volledig gebruikt

Oven voor kokers en worstverpakkingen
Voor het opwarmen van Terostat-8630, Terostat-8600
en Terostat-8599 HMLC producten

• Opwarmen tot 72 °C
• Automatisch gecontroleerd (voor 220 V)
• Voor vijf 310 ml cartridges of vier 570 ml 

worstverpakkingen
• De producten behouden de 

temperatuur gedurende 1 uur
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De gegevens in deze brochure zijn alleen bedoeld als referentie. Voor informatie en aanbevelingen over specifieke producten, gelieve contact op te nemen met de
technische service afdeling van Henkel.

Bedrijf:

Contact:

Straat:

Postcode: Stad:

Tel.: Fax:

Aantal deelnemers: Datum die de voorkeur heeft:


