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Omschrijving Sabaclean producten zijn universele reinigingsmiddelen en kunnen worden ingezet in 

combinatie met specifieke SABA-lijmen. Zie hiervoor het productblad van de betreffende 
lijm. 

 

 
Toepassingsgebieden • reinigen van de te verlijmen materialen 

• schoonmaken/doorspoelen van apparatuur 
• verwijderen van lijmresten 

 
 

 
Technische gegevens Eigenschappen*  

Basis  organisch brandbaar oplosmiddel 

Viscositeit (EN 12092) ≈ 10 mPa.s 

Dichtheid (EN ISO 2811-2) ≈ 0,80 g/ml 

Vlampunt  < 0°C 

Verwerkingstemperatuur (min.) > +5°C / +41°F 

Opslag- en transporttemperatuur < 35°C / 95°F 

Houdbaarheid 18 maanden in ongeopende verpakking 

* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld. 

 

 
Apparatuur SABA levert naast lijm ook apparatuur, zoals lijmpistolen, drukvaten, pompen et cetera. Dit 

assortiment is samengesteld door het SABA Tech Center op basis van uitgebreide testen en 
lange praktijkervaring. De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest 
efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit. 
 

 
Belangrijk Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en 

op verwerkingstemperatuur te zijn. 
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Veiligheidsaanbeveling SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met 
onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het 

desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 

Contact Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact 
op met uw lokale SABA kantoor.  

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor 

T +31 (0)315 65 89 99 

E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com 

SABA North America 

T: +1 810 824 4964 

E: sabanorthamerica@saba-adhesives.com 

SABA Polska Sp. z o.o 

T: +48 (0)61 66 45 125 

E: sabapolska@saba-adhesives.com 

SABA Vertrieb und Anwendung von 

Chemiewerkstoffen GmbH 

T: +49 (0)2871 29 24 00 

E: sababocholt@saba-adhesives.com 

SABA China / SABA 电话 

T: +86 020 3820 0711 

E: sabachina@saba-adhesives.com 

SABA SEE S.R.L 

T: +359 888 738224 (Bulgaria) 

T: +40 726 320310 (Romania) 

E: sabasee@saba-adhesives.com 

SABA Pacific PTY Ltd. 

T: +61 427 162 064 

E: sabapacific@saba-adhesives.com 

SABA Dinxperlo BV 

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo 
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com 

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en 
eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 
09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene 
voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele 
geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut 
bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV. 
Versienummer 2019/01/01, hiermee vervallen alle eerdere versies 


