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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. 
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SabaPVC 2810 

 
 

Productomschrijving 
SabaPVC 2810 is een dun vloeibare PVC lijm voor het verlijmen van uPVC buizen, moffen en fittingen tbv 
waterbronnen. 
 
Toepassing 
SabaPVC 2810 is ontwikkeld voor het verlijmen van PVC verbindingen met een perspassing. Maximale 
tolerantie -0,2 mm / +0,2 mm spleet & perspassing. Dus zeer geschikt voor Boode PVC filter- en 
stijgbuizen, moffen en fittingen.  
 
Eigenschappen 

 THF – vrij  

 Zeer snel drogend in combinatie met Boode PVC filter- en stijgbuizen  

 Zorgt voor duurzame lijmverbindingen in PVC druksystemen 

 Zeer dun vloeibaar voor snelle verwerking met kwast of borstel 
 
Verwerkingsvoorschriften 
1. Te verlijmen buizen haaks afzagen, ontbramen en afschuinen. 
2. Lijmoppervlakken reinigen met Sabaclean PVC & ABS. 
3. Lijm snel en gelijkmatig aanbrengen op beide lijmvlakken. Gebruik een voldoende grote kwast of borstel, 
afhankelijk van buisdiameter, om de lijm snel aan te kunnen brengen. 
4. Verbinding direct monteren en overtollige lijm verwijderen. Na gebruik verpakking direct goed sluiten. 
Niet verwerken beneden 5°C. 
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Verbruik: indicatie van het aantal te maken verbindingen, afhankelijk van buisdiameter, met 1000 ml lijm 
 

20 mm 32 mm 40 mm 50 mm 75 mm 90 mm 160 mm 250 mm 

2500 800 700 650 250 180 60 25 

 
Droogtijden: indicatie van afschuifsterkte lijmverbinding bij een passing van ca. 0,0 mm 
 

°C 5 minuten 10 minuten 15 minuten 

20°C 0,25 N/mm2 (2,5 Kg/cm2) 0,60 N/mm2 (6,0 Kg/cm2) 0,80 N/mm2 (8,0 Kg/cm2) 

 
- Resultaten gemeten bij een kamertemperatuur van 23 graden Celsius. 
- De sterkte van de verbindingen is sterk afhankelijk van de factoren zoals omgevingstemperatuur, 
vochtigheid, passing tussen buis en fitting en het correct verwerken van de lijm.  
 
Technische eigenschappen 
Basis: PVC-polymeer 
Vaste stof: 14% 
Viscositeit: ca. 50 mPa.s 
Dichtheid: 0,9 g/ml 
 
Veiligheid 
Voor informatie over het veilig werken met SabaPVC 2810 verwijzen wij naar het corresponderende 
Veiligheidsinformatieblad 
 
Eigenschappen van de verbinding 
De volledig uitgeharde lijmverbinding is bestand tot temperaturen van +60°C en kortstondig tot +95°C. De 
lijmverbinding is waterbestendig en heeft eigenschappen vergelijkbaar met die van het PVC materiaal. 
 
Houdbaarheid 
18 maanden na datum van productie in ongeopende verpakking, mits opgeslagen tussen +5°C en +25°C 
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