
 

De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces 

 
 
Het primaire beeld van deze technische informatie is het documenteren van de belangrijkheid van de keuze van de lijmsoort, 
de voorbereiding en de applicatie om ervoor te zorgen dat de hechting tussen dolly - lijm en coating - lijm juist verloopt. 
 
1.1 Keuze van de lijm en de applicatie 

Het basis doel van de adhesie test is de bepaling van een falend coating systeem. De te testen coating kan een hechting 
probleem tussen ondergrond en coating of tussen individuele coatings in een multilaag applicatie aantonen. Coatingen 
kunnen ook een cohesieve fout aantonen binnen een bepaalde laag. De ideale lijm is degene die een sterkere hechting bied 
tussen dolly en lijm en hechting tussen lijm en coating dan het foutniveau van de coating die getest wordt. Dit verzekert u dat 
alle trekproeven resulteren als geldig en zinvol.  

Het is eveneens belangrijk de lijm vooraf op de coating te testen om er zeker van te zijn dat er geen visuele verandering in de 
eigenschappen van de coating ontstaan. Ideaal is de test uit te voeren vanaf het moment dat de lijm volledig gemengd en 
aangebracht is op de coating en volledig uitgehard. Lab testen hebben aangetoond dat sommige agressieve lijmen bepaalde 
coatings zodoende verzwakken dat de hechtkracht daalt. In één geval bleek de lijm een reactie op de coating te hebben 
waardoor de hechtsterkte zich verhoogde nadat de nieuwe samenstelling volledige uitgehard was.  

Bij de ontwikkeling van de PosiTest Adhesion Tester zijn verschillende experimenten uitgevoerd. Sommige van deze 
resultaten en conclusies worden op verschillende punten aangehaald in deze technische informatie. Een additioneel 
experiment werd ontwikkeld en geïmplementeerd om deze resultaten te kwantificeren en het schrijven van dit artikel te 
vergemakkelijken. 



 

1.2  Overwegingen bij de keuze van Araldite lijmen 

Uithardtijden – De veronderstelde uithardtijd voor Araldite 2011 is voor de meeste applicaties 24 uur. Een experiment waarbij 
het trekken van 24 dollies na 24 uur uithardtijd en een additionele test met 24 dollies na 5 volle dagen uithardtijd toonde dat 
de resultaten tamelijk vergelijkbaar waren bij een gemiddelde onthechtingkracht van 18,6 Mpa (2706 psi) na 24 uur en 18,8 
MPA (2729 psi) na 5 dagen. Dit kleine verschil is statistisch waarschijnlijk niet significant en toont dat de gebruikte Araldite 
2011 zijn maximale hechtkracht bereikt heeft binnen het 24 uur tijdframe. 

Verwerkingtijd – Araldite 2011 heeft een verwerkingstijd van 2 uur bij kamer temperatuur zodat het mogelijk is om meerdere 
dollies te plaatsen op grotere werkstukken. Echter - Araldite Rapid heeft een verwerkingstijd van ca. 5-8 minuten bij 
kamertemperatuur.  

Uithard temperatuur *–Minimum uithard tijden van Araldite 2011 kunnen verkort worden van 15 uur tot 5 minuten als de 
temperatuur verhoogd wordt van 20°C naar 160°C. Voorzichtig: de toepassing van warmte kan de hechtsterkte van de 
coating aan het oppervlak beïnvloeden. 

*  
Uithardtijd bij lage temperaturen 

In de praktijk blijkt dat de uithardtijd van Araldite, als standaard gebruikte lijm, bij lage(re) temperaturen significant langer duurt 
dan in de normale omgeving condities. Praktijktests toonden aan dat de uithardtijd bij temperaturen lager dan 10°C aanzienlijk 
beïnvloed werden en de totale uithardtijd op kon lopen tot dagen.  

Mengverhouding – De mengverhouding tussen resin(hars) en harder is belangrijk bij het mengen van 2-componenten 
epoxies. De dubbel samengestelde plunger in de Araldite lijm tube is ideaal voor het mengen van de mengverhoudingen. Het 
mengproces dient de zorg van de gebruiker te hebben zodat er geen blokkades optreden die deze verhouding beïnvloeden. 
Daarnaast is het belangrijk dat de menging van hars en harder grondig geschied en luchtbellen of onreinheden uit de 
omgeving vermeden wordt. 

 

Epoxy dikte aanbrengen – Als in de instructies van de fabrikant, de ideale applicatie dikte voor de Araldite 2011 is tussen 50 
en 100 micron. De gewenste dikte wordt verkregen door een voldoende hoeveelheid epoxy op de dollie aan te brengen. Na 
egaal en glad over het oppervlak te verdelen wordt de dollie voorzichtig op het testoppervlak, onder rechtstandige druk om de 
overtollige lijm weg te drukken, geplaatst zodat de dollie zichzelf op de gewenste lijmdikte in kan stellen. 



 

Bereikte sterkte – Araldite 2011 heeft een wachttijd van 7 uur alvorens de volledige te bereiken werkbare sterkte behaald is – 
dit kan betekenen dat de dollies op hun plaats gefixeerd dienen te worden met behulp van tape of vergelijkbare materialen 
totdat volledige uitharding bereikt is.  

Epoxy behandeling en bewaar informatie – materiaal temperaturen voor het mengen, bewaar temperatuur tussen gebruik 
en verwerkingstijd zijn eveneens belangrijke overwegingen bij het gebruik van Araldite lijmen.  

Indien er onverwachte of premature fouten ontstaan is het belangrijk om de gebruikte lijmsoort en het applicatie proces op 
mogelijke veranderingen te controleren. 

1.2 Moeilijkheden bij aanhechting op oppervlakken (Alternatieve lijmen). 

Onafhankelijk van andere aspecten kan de coating zelf een factor zijn in de keuze van de lijmsoort. Verschillende 
toepassingen zijn, met behulp van klantmonsters, binnen onze organisatie zijn verzameld en getest.  

Bij het testen van een monster, een dunne UV coating op helder polycarbonaat, bleek de Araldite lijm slechts 20% van de 
hechtkracht te bereiken met een 80% coating-lijm foutmarge. De fout ontstond al bij 2,75 Mpa. Wanneer de Araldite werd 
vervangen door een “Loctite Glass Bonding” lijm was de aftrek hechtkracht de gewenste 100% met een verwachte sterkte van 
4,2 Mpa. 

In een ander voorbeeld, een gladde Teflon vergelijkbare coating op aluminium, bleek dat Araldite en verschillende andere 
lijmen resulteerde in een 100% lijm-coating fout lager dan 0,68 Mpa. De Loctite Glass Bonding lijm was ten dele geschikt om 
trekkrachten van 10,34 Mpa te realiseren echter de reproduceerbaarheid was niet voldoende om dit direct te adviseren. De 
aanbeveling aan de gebruiker was om met lijm fabrikanten een meer geschikt alternatief te vinden voor deze applicaties. 

1.3 Snelle uithard tijden 

Veel gebruikers hebben vragen over het gebruik van Cyanoacrylaten welke één component lijmen zijn en soms als “crazy 
glues” genoemd worden ter vervanging van twee componenten epoxy. Cyanoacrylaten zijn het best bekend om hun snelle 
droogtijd, gemak in gebruik en relatieve sterke cohesieve sterkte. Het grootste nadeel is dat zij de nijging hebben om te 
mislukken bij hogere hechtsterkten tussen dollie - lijm en coating- lijm raakvlakken. Ze kunnen echter acceptabel zijn, of de 
voorkeur hebben, bij toepassingen op specifiek lage hechtsterkte.  

Het dient gezegd dat zelfs snel drogende lijmen zoals cyanoacrylaat (verwerktijd gemeten in minuten tot uren) onderwerp zijn 
van aanzienlijke verhoging in hechtsterkte als de uithardtijd verlengd wordt. In een goed gedocumenteerd Noors experiment  

bleek dat 4 verschillende Cyanoacrylaten alle significante hogere hechtsterkten toonden nadat de uithardtijd met 1 tot 5 uur bij 
kamer temperatuur werd verlengd. Deze verhoging lag in de range van 7 tot 21%. Bovendien, de variatie tussen de 
resultatenvoor de Cyanoacrylaten had de neiging om af te nemen als de uithardtijd toenam.  

 National Institute of Technology Adhesion Testing Report, Norway, 1996 

1.4 Conclusie 

Waar de Araldite 2011 door de industrie aanbevolen wordt als een multi-purpose lijm is het aan de gebruiker een lijm te 
kiezen die het best past bij de specifieke verwachting m.b.t. de hechtsterkte. Indien de lijm geen negatieve reactie met de 
coating geeft is het een acceptabele keuze zolang de meerderheid van foute hechtsterkten gelimiteerd zijn tot een individuele 
laag, tussen coating lagen of tussen de coating en de ondergrond. 

 

   
 



 

Specifieke eigenschappen Araldite  

Hechtsterkte versus temperatuur (ISO 4587) (typisch gemiddelde waarden) 
Uitgevoerd op gestraald en ontvet aluminium, cure tijd 16 uur bij 40°C.  

 

ARALDITE 2011 

Een universele transparante epoxylijm met een lange open tijd en lage viscositeit. Uitstekend geschikt voor verlijmingen van 
ferritisch metaal, aluminium, koper, zink en verzinkte producten, polystyreenschuim/polyurethaanschuim, keramische 
materialen, hout, glasvezel versterkte kunststoffen en -epoxies, vezelversterkte polyester en thermohardende composieten, 
acrylaten/polycarbonaat, rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen.  
 
Eigenschappen:  

 Slagvast 

 Soortelijk gewicht: 1,05 g/cm³ 

 Schuifsterkte: 19 N/mm² 

 Afpelsterkte: 5 N/mm² 

 Viscositeit: 35.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 1 mm) 

 Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C 

 Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 7 uur voor 1 N/mm² op aluminium bij 23°C 
 

Temperatuur  °C 10 15 23 40 60 100 

Uithard tijd  
LLS > 1N/mm2 

Uren 
Minuten 

24 
- 

12 
- 

7 
- 

2 
- 

- 
30 

- 
6 

Uithard tijd  
LLS > 10N/mm2 

Uren 
Minuten 

36 
- 

18 
- 

10 
- 

3 
- 

- 
45 

- 
7 

LLS = Lap shear strenght (Afschuif/Hechtkracht)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARALDITE RAPID 

Eigenschappen:  

 Een snelverhardende universele epoxy. 

 Zeer goed voor ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte 
producten en hout. 

 Goede resistentie tegen chemicaliën en warmte. 

 Soortelijk gewicht: 1,18 g/cm³. 

 Schuifsterkte: 19 N/mm². 

 Afpelsterkte: 5,5 N/mm². 

 Viscositeit: 30.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 0,5 mm). 

 Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C. 

 Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 20 minuten voor 1 N/mm² 
op aluminium bij 23°C 

 
 NB. Tijd tot (minimum) hechtkracht bij een temperatuur van 23°C is 1 Mpa > 30min., 10Mpa > 4 uur en ± 20Mpa > 16 uur.  
 
TQC Artikel nummer LD9062 
 
 
 

ARALDITE 2012 

Araldite 2012 is de snellere versie van de Araldite 2011. Deze universele 
epoxylijm hardt sneller uit en heeft een lage viscositeit. UItstekend 
geschikt voor verlijmingen van ferro-metalen en aluminium, koper, zink en 
verzinkte producten, polystyreenschuimen/polyurethaan schuimen, 
keramische materialen, hout, glasvezel versterkte kunststoffen en -
epoxies, vezelversterkt polyester en thermohardende composieten, 
acrylaten/polycarbonaat, rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen. 

Eigenschappen: 

 Goede resistentie tegen chemicaliën en warmte. 

 Soortelijk gewicht: 1,18 g/cm³. 

 Schuifsterkte: 19 N/mm². 

 Afpelsterkte: 5,5 N/mm². 

 Viscositeit: 30.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 0,5 mm). 

 Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C. 

 Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 20 minuten voor 1 N/mm² op 
aluminium bij 23°C. 

 
TQC Artikel nummer LD9020 
 
 
NB. Voor deze lijmset is een separate pistoolhouder vereist en dient apart besteld te worden. 



 

ALTERNATIEVE LIJMSOORTEN  

EPOXY 

LOCTITE 3430 

Structurele verlijming - 2K epoxy, universele lijm, snel, zeer helder 
Verlijmt een ruim assortiment vergelijkbare en niet vergelijkbare 
combinaties van substraten bv.: metaal, marmer, keramiek, glas, steen, 
hout, beton, kunststof 
 
Technische gegevens: 

 Productbasis: 2K Epoxyhars 

 Applicatie: Kamertemperatuur 

 Hardt uit bij lage temperatuur als een dikke laag 

 Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +120 °C 

 Verwerkingstijd: 5 min. 

 Verpakking: Syringe 24 ml 
 

 

LOCTITE 907 

Loctite® Hysol® 907 is een 2K epoxy lijm voor algemeen gebruik. 
Het is relatief ongevoelig voor meng verhouding en is tolerant op slecht 
voorbehandelde oppervlakken. 
De twee contrasterende kleuren van de componenten helpen ter 
indentificatie of ze grondig vermengt zijn. 
 
Technische gegevens: 

 Droog tijd: 24 uur 

 Max. Verwerktijd: 20 min 

 kleur: Blauw 

 Hars & Versneller (B/A) 

 Meng verhouding: 1:1 

 Product Vorm: Pasta 

 Verpakkingsvorm: Kit 

 Hechtkracht: 3100 psi 
 



 

CYANOACRYLAAT 
 

LOCTITE 496  &  495 

 

Loctite 496 Cyanoacrylaat  Snellijm 
Speciaal voor verlijming van metalen - lage viscositeit vloeistof 
 
Technische gegevens 

 Fixatietijd: 10 - 30 sec.  

 Kleur: kleurloos transparant 

 Viscositeit in mPa·s: 125 

 Temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C 

 Verpakkingsformaten: 20 g, 50 g, 500 g  
 
 
Loctite 495 Cyanoacrylaat Snellijm voor Universeel gebruik, lage viscositeit 
 
Technische gegevens 

 Fixatietijd: 5 - 20 sec.  

 Kleur: kleurloos transparant  

 Viscositeit in mPa·s: 30 

 Temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C 

 Verpakkingsformaten: 20 g, 50 g, 500 g 
 

 

3M SCOTCH BRITE CYANOACRYLAAT M2000 

Cyanoacrylaat M2000 is een 1K lijm met hoge sterkte, extreem snelle 
verlijming bij kamer temperatuur.  Uitstekende hechting aan metalen, 
plastic en rubber. M2000 is goed te gebruiken voor verlijming van ruwe en 
ongelijke oppervlakken indien enige mate van spleet vulling gewenst is. 
 
Hechtsterkte: Na uitharden bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid na 24 
uur. 
 

Substrate PSI 
 

Aluminium/aluminium 
Steel/steel 
Brass/brass 
EPDM/EPDM 
SBR/SBR 
Aluminium/polycarbonate 
Aluminium/PVC 
Aluminium/polyamide 
Aluminium/ABS 

3880 
4350 
3380 
375* 

1260* 
Substrate failure (plastic) 
Substrate failure (plastic) 
Substrate failure (plastic) 
Substrate failure (plastic) 

 


