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Technical data sheet 

PERMACOL 3719 

 

BESCHRIJVING 
De PERMACOL 3719 is een harde twee component 
acrylaatcement. Dit product bestaat uit een vloeistof 
en een poeder deel. 

Na het uitharden ontstaat een bijzonder goede 
hechting op metalen en diverse kunststoffen zoals. 
staal, aluminium, koper, messing, PMMA (plexiglas), 
ABS, PC, PS, PVC. 

 

Technische details  

Basis Methyl methacrylaat 

Viscositeit (gemengd) 6000 mPas 

Kleur Beige 

Mengverhouding (op 

gewichtsbasis) 
1:1 

Verwerkingstijd (10gr @20°C) 15-20 minuten 

Uithardingstijd (10gr @20°C) 60 minuten 

Hardheid (Shore D) 90 

 

INSTRUCTIES  

Zorg dat de ondergrond schoon en vetvrij is. Gebruik 
isopropanol om het material schoon te maken. Weeg 
allebei de componenten af en meng ze tot een 
gladde pasta. De uithardtijd hangt af van de 
omgevingstemperatuur en de hoeveelheid cement 
die in één keer gemengd wordt. Hogere 
temperaturen en grotere hoeveelheden zorgen voor 
een kortere uithardingstijd. Lagere temperaturen en 
kleinere hoeveelheden zorgen voor een langere 
uithardingstijd. Vacumeer dit product niet! 

EIGENSCHAPPEN 

o Goed hechting op veel materialen 

o Spleetvullend 

o Goede chemische resistentie 

o Bestendig tegen water 

o Oplosmiddelvrij 

o RoHS and REACH compliant 

 

OPSLAG 
Bewaar in de originele verpakking bij een 
temperatuur lager dan 25°C.12 maanden houdbaar. 

 

VEILIGHEID  
Licht ontvlambaar, uit de buurt van open vuur 
houden. Gebruik veiligheidshandschoenen om direct 
contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material 
Safety Data Sheet voor specifieke 
veiligheidsinformatie. 

 

VERPAKKINGEN  
De PERMACOL 3719 is leverbaar in verschillende 

soorten en maten flessen en blikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid  
Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag 
liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel 
informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of 
stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier 
geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als 
afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier. 

 
Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies 

van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het 

eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren 

is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden 

verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, 

product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, 

dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor 

schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeelt worden. 
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