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Product 
Tweecomponenten kleefstof op basis van polyurethaan. 
 

Toepassingsvoorbeelden 
 algemeen bij verlijming in de metaalbouw 
 weersbestendig verlijmen van hoekverbindingen 

bij metalen ramen, deuren en puien alsook van 
serres 

 ook geschikt voor krachtige verlijming van de 
meest uiteenlopende materialen, zoals hout, 
metaal, kunststof, steen enz. 

 

Kleur 
Standaard : crème-wit 
Op aanvraag : RAL 7004-RAL 9016-donkerbruin 
 

Verpakking 
Tandemkokers van 2 x 190 ml en 2 x 310 ml 
 

Voordelen/Eigenschappen 
 uitstekende hechting op metaal 
 veilige hantering door de dubbele patronen 
 snelle en krimpvrije uitharding, ook bij dikke lagen 
 extreem hoge trekvastheid na 24 uur : ~ 14.000 N 

(ift-keuringsrapport) 
 trekvastheid gekeurd in het Instituut voor 

Venstertechniek D-83026 Rosenheim 
 voldoet aan de eisen die conform DIN EN 204-D4 aan 

weersbestendige verlijmingen van hout en houten 
materialen wordt gesteld 

 voldoet aan de eisen die door WATT 91 (80°C) aan 
hittebestendige verlijmingen worden gesteld 

 

 
Opmerkingen 
OTTOCOLL ® P 520 is niet geschikt voor het verlijmen van 
glas, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), polyamide 
(PA), polytetrafluorethyleen (PTFE), wasachtige en 
bitumineuze ondergronden enz. 
 
Bestaat eveneens in monocomponent uitvoering: 
Ottocoll® P86  
Verpakking: kokers van 310 ml.  
Kleur: transparant of wit 
 
 
 
 

 
 
 
 

OTTOCOLL® P520 

 

 
 

Technische eigenschappen 
 
Karakteristiek Waarde + eenheid 

Soortelijk gewicht bij 23°C  
(ISO 1183-1) 

Component A: 1,40 g/cm³ 
Component B: 1,57 g/cm³ 

Mengverhouding 1/1 naar volume 

Temperatuurbestendigheid van -30°C tot +80°C  
(voor korte tijd +100°C) 

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +35°C 
Verwerkingstijd  
(100 g, 23°C, 50% RV) ± 45 minuten 

Perstijd  
(100 g, 23°C, 50% RV) ± 60 minuten 

Viscositeit bij 23°C (A en B) pasteus, stabiel 

Functioneel bij 
hoekverlijming  
(23°C, 50% RV) 

na circa 6 u (snellere 
doorharding mogelijk met 
andere formuleringen/op 
aanvraag) 

Normen en keuringen 

- DIN EN 204-D4 
- DIN EN 14257 (WATT91) 
- LEED® conform IEQ-credits 
4.1 lijmen  
- Franse VOC-emissie klasse 
A+ 

Uiteindelijke vastheid  
(23°C, 50% RV) minstens 3 dagen 

Houdbaarheid  
(23°C, 50% RV) 

12 maanden na 
productiedatum, in de 
oorspronkelijke, ongeopende 
verpakking 

 
Een product veiligheidsinformatieblad (MSDS) is beschikbaar op verzoek. 
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OTTOCOLL® P520 
 
Toepassingsgids 
 
Verdraagzaamheid 
Verven, lakken, kunststoffen en andere afdekmaterialen dienen 
zich met de kleef-/dichtstof te verdragen.  
 
Reiniging  
De hechtvlakken moeten gereinigd worden en alle 
verontreinigingen, zoals oplosmiddelen, 
conserveermiddelen, vet, olie, stof, water, resten van 
kleef-/dichtstoffen alsook van andere stoffen die een 
negatief effect op de hechting kunnen hebben, moeten 
verwijderd worden.  
 
Reinigingsmiddelen voor niet-poreuze ondergronden  
De reiniging dient met OTTO Cleaner T, spiritus of 
andere reinigingsmiddelen op basis van aceton of 
isopropanol plaats te vinden. Gebruik hierbij een schone 
en pluisvrije doek.  
 
Reinigingsmiddelen voor poreuze ondergronden 
Poreuze oppervlakken dienen mechanisch van losse 
deeltjes ontdaan te worden, bv. met een staalborstel of 
een slijpschijf. 
 
Hechting en voorbehandeling  
Onze Technische Dienst staat tot uw beschikking voor 
praktische tests. Gelieve ons te informeren over uw 
toepassingsparameters en specifieke vereisten. Wij geven u 
dan de juiste aanbevelingen voor uw toepassingen en 
productiesystemen. 
 
Breng OTTOCOLL® P 520 aan en monteer de te verlijmen 
onderdelen, indien mogelijk direct of binnen de 
applicatietijd van 45 minuten. 
Vanwege de vele mogelijke invloeden tijdens de verwerking 
en toepassing is het aan te raden om het product eerst te 
testen. 
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking en moet 
in acht worden genomen. 
 
Voor het gebruik van de lijm/vuller moet de gebruiker zich 
ervan vergewissen dat de bouwmaterialen - in het 
contactgebied (vast, vloeibaar of gasvormig) - compatibel 
zijn met de lijm/vuller en deze niet beschadigen of 
veranderen (bijv. kleurverandering). Bij bouwmaterialen die 
vervolgens in het gebied van de lijm/vulstof worden 
gebruikt, moet de gebruiker er eerst voor zorgen dat hun 
componenten of emissies de lijm/vulstof niet beïnvloeden of 
veranderen (bijv. kleurverandering). Indien nodig moet de 
gebruiker informatie inwinnen bij de respectievelijke 
fabrikanten van de bouwmaterialen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opslag  
In de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, droog 
(<60% RV) en bij een temperatuur tussen +15°C en 
+25°C. 
 
Algemene informatie 
De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen aangeboden en 
correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden 
waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee 
dit gebeurt.Daarom mag deze informatie niet de plaats innemen van testen 
die de klant zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren dat de producten 
veilig, effectief en naar tevredenheid gebruikt kunnen worden voor de 
beoogde doeleinden. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product 
mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk 
patent dan ook. De enige garantie die wij bieden is dat dit product voldoet 
aan onze verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de 
verzending. Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze 
garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de 
vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische specificaties van de leverancier: 12-2014. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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