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2K RAPIDO    
2K PRODUCTEN EN LIJMEN 

• Snelle uitharding en licht expanderend 

• Schuur en overschilderbaar na uitharding  

• Goede temperatuur bestendigheid (-40°C / + 80°C) 

• Water en Uv-bestendig  

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
2K RAPIDO is een snel uithardende licht expanderende  2k-lijm 
op basis van polyurethaan welke gebruikt kan worden als 
vloeibare plug. Doordat het product een snelle en uitstekende 
hechting op veel voorkomende ondergronden heeft kunnen 
werkzaamheden versneld worden uitgevoerd.  
 
TOEPASSINGEN: 
2K Rapido is ideaal inzetbaar voor problemen in de 
montagetechniek, en geeft een vakkundige oplossing bij 
problemen met bevestigingen in diverse ondergronden.   
 

• Als chemische verankering/ vloeibare plug  

• Voor opvulling/reparatie van te groot of verkeerd 
geboorde gaten 

• Reparatie en verlijmen van materialen op hout basis 

• Als extra versteviging voor bevestiging van diverse 
voorwerpen 

• Geschikt voor bijna alle bouwmaterialen (beton, 
metselwerk van massieve en geperforeerde steen, hout, 
gipsplaat, gipsvezelplaat, enz.) 

 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
De te verlijmen oppervlakken of de op te vullen gaten moeten 
vrij zijn van olie, vet, vuil of andere verontreinigingen om een 
ideale verlijming te garanderen. Warmtebehandeling versnelt 
het verhardingsproces. Het kleefoppervlak moet vrij zijn van 
vervuiling, omdat dit als scheidingslaag zou werken. Vocht in het 
boorgat kan er toe leiden dat de 2K Rapido meer 
bruist/expandeert dan gebruikelijk is.  
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SPECIFICATIES: 
 
Ongemengd: 
Chemische basis:   Polyurethaan 
Viscositeit¹ mPas:   A: 50.000-60.000 B: 5.000-13.000 
Dichtheid² g/ml:  A: 0,86-0,88          B: 1,18-1,19 
Mix verhouding:  1:1 
Kleur:    A: Wit       B: Bruin 
Verwerkingstempratuur: Optimaal bij 17°C - 25°C 
¹ = Bij 25°C, Brookfield viscometer 
² = Gemeten volgens DIN53217, deel 2 afdichtkogel model 475/III 
 

Gemengd: 
Tempratuurbestendigheid: -40°C + 80°C (kortstondig tot 120°C) 
Shore-hardheid D:  50-65 
Kleur gemixt: Beige  
Verwerkingstijd: 40-65 Sec 
Volledige uitharding: 24 Uur 
 

  
2K RAPIDO STARTER SET (7121) 
 
1 x 2K Rapido (50 ml)   
5 x Mixertips  
1 x 2K Adapter (50 ml to 290 ml)   
1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm)   

1 X Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 

2K RAPIDO SET (7122) 
 
5   x 2K Rapido (50 ml) 
20 x Mixertips 
1   x 2K Adapter (50 ml to 290 ml) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 80 mm) 
12 x Chemical Anchor Sleeve (12 x 50 mm) 
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