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Tips & Inspiratie  
Lijmpistolen en Lijmpatronen
Breng je projecten tot leven
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We hebben elkaar waarschijnlijk al eens 
ontmoet
In het kleine dorp Hestra in het zuiden van Zweden is 
in 1936 Rapid opgericht. Vandaag, meer dan 75 jaar 
later, zijn we een van de wereldleidende merken binnen 
de Esselte Groep. Je kan ons vinden in meer dan 
120 landen wereldwijd met een compleet assortiment 
bevestigingsproducten voor kantoor, bouw, constructie 
en doe-het-zelf. Aangezien onze producten gevonden 

kunnen worden op de meeste werkplekken en secto-
ren hebben we elkaar waarschijnlijk al eens ontmoet. 
Nieuwsgierigheid, toewijding en een onverzadigbare 
obsessie voor design drijven ons. Onze kernwaarden; 
traditie, design en innovatie drijven onze ambitie dat 
een Rapid product het verschil zal maken,  zowel voor 
gebruikers als het mileu. Lees meer over ons en onze 
producten op: 
www.rapid.com

Maak het jezelf gemakkelijk: 
met universele lijm kunnen 
dingen snel, efficiënt en 
eenvoudig verlijmd worden.

Een lijmpistool maakt de klus makkelijker
Dit is hoe het werkt
Een lijmpistool verwarmt een 
lijmpatroon tot deze vloeibaar is. De 
vloeibare lijm wordt dan aangebracht 
op het te verlijmen oppervlak. Druk 
samen - klaar!

overal lijmen
Je kan lijmpistolen bijna overal 
gebruiken; in en om het huis, in de 
garage, in de tuin, voor de auto of 
fiets, overal waar iets bevestigd of 
gerepareerd moet worden. Zonder 
lijmpistool is een gereedschapskist 
niet compleet.

efficiënt en eenvouDig
Werken met een lijmpistool is snel 
en de lijm bevat geen gevaarlijke 
oplosmiddelen, is reukloos en 
kan opnieuw verwarmd worden. 
Geen vieze, opgerolde en 
opgedroogde tubes lijm meer in de 
gereedschapskist. 

Kapot speelgoed? 
Je kan veel met een 
lijmpistool repareren.
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Houd altijd een lijmpistool en 
houtlijm gereed voor bevestigen 
van hout, sierlijsten, etc.

Gebruik een lijmpistool 
voor het lijmen van 
tegels of keramiek.

Stoffen zijn eenvoudig 
te bevestigen met 
een lijmpistool.

Lijm voor PVC en kabels is 
handig voor het vastzetten van 
kabels of voor het leggen van 
kunststof vloeren.
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snelheiD
Heet verlijmen is simpelweg de 
snelste manier om te lijmen.

Precisie
De trekker van een lijmpistool 
geeft je perfecte controle over de 
aan te brengen lijm. 

lijm voor creativiteit
Met gekleurde of glitter lijmpa-
tronen kan je vele materialen 
decoreren

Voordelen van lijmpistolen en lijmpatronen

snel klaar voor gebruik
Sluit het lijmpistool aan op het 
stopcontact, voer een lijmpatroon 
in en wacht tot het lijmpistool 
opgewarmd is. Dat is alles. 

Duurzame verbinDingen
De uiteindelijke verbinding is sterk 
en houdt lang zonder dat deze 
beinvloed wordt door vochtigheid 
of weersomstandigheden.

lijm
Speciale lijmpatronen zijn beschik-
baar voor bijna alle gangbare mate-
rialen voor de optimale bevestiging.

niet giftig
Geen oplosmiddelen, gifstoffen, 
geen geur en geen bijzondere 
ventilatie nodig.

schoon
De lijm laat geen residuen achter, 
vloeit niet over en de snelle droog-
tijd maken het schoon en makkelijk 
werken.

geen houDbaarheiDsDatum
Je kan lijmpatronen oneindig 
bewaren. De lijm kan verwarmd, 
gekoeld en verwarmd worden 
zo vaak als je wil. Dit heeft geen 
effect op het resultaat.
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bijna alles is mogelijk met rapid 
lijmpistolen en lijm; lijm, fixeer, 
vorm, repareer, dicht of verbind 
o.a. hout, kunststof, keramiek, 
metaal, glas, textiel, leer en veel 
meer.

Toepassingen hete lijm
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knutselen en Decoreren
•	creëer	bloemstukken
•	versier	T-shirts
•	decoreer	servies
•	ornamenten	op	steen,	hout	of	kunststof
•	decoreer	stoffen	tassen
•	labels	op	kleding,	meubels,	deuren,	etc.

Rapid biedt een breed assortiment lijmpisto-
len en lijmpatronen zodat je de juiste lijm en 
lijmpistool hebt voor het gekozen materiaal 
en klus.

Voor decoraties zijn smalle mondstukken bij 
uitstek geschikt voor meer precisie.

Voor gevoelige materialen adviseren we lage 
temperatuur lijm samen met onze lage tempe-
ratuur lijmpistolen.
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rePareren
•	schoenzolen
•	lijsten	of	frames
•	gebroken	speelgoed
•	houten	meubelen
•	verbind	verschillende	materialen,	bijv.	hout	en	

kunststof
•	porselein	en	keramiek

De lijm koelt snel en zorgt voor een 
sterke en duurzame verbinding.
 
Het is ook mogelijk om beschadigde 
delen te herstellen of gaten te vullen.

bevestigen van kabels
•	hoog-	en	laagspanningskabels
•	antennekabels
•	speakerkabels	-	stereo	en	home	cinema
•	HDMI	en	andere	videokabels
•	computer-	en	netwerkkabels
•	organiseer	en	verberg	kabels

Toepassingen hete lijm
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bevestigen zonDer gaten 
te boren
•	 lijsten	voor	spiegels	en	foto‘s
•	 keramiek	in	keukens
•	 wandbekleding
•	 tuinschermen	en	meubels
•	 plinten
•	 stoelen	bekleden

Voor alle toepassingen en projecten biedt Rapid 
de optimale oplossing

Gebruik de door ons aanbevolen lijmpatro-
nen

Gebruik gekleurde of speciale lijmpatronen 
bijv. voor hout, kunststof, metaal, etc. voor 
een beter resultaat
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eg212
voor decoratie en eenvoudi-
ge doe-het-zelf klussen
•	trekker	met	softgrip	voor	meer	com-

fort
•	inklapbare	standaard	voor	stabiliteit
•	mondstuk	met	siliconen	bescherming
•	lijmopbrengst:	tot	200	gr/u
•	voor	Ø	12mm	lijmpatronen

bgX300
accu-lijmpistool
•	7,2V	Li-Ion	accu	met	korte	oplaadtijd	

en zonder zelfontlading
•	60	minuten	lijmen	zonder	opladen
•	LED	indicator	wanneer	gebruiksklaar
•	inklapbare	standaard	voor	stabiliteit
•	mondstuk	met	siliconen	bescherming
•	lijmopbrengst:	tot	350	gr/u
•	voor	Ø	12mm	lijmpatronen

eg130
ideaal voor decoreren
•	voor	warmtegevoelige	materialen
•	geïntegreerde	standaard
•	mondstuk	met	siliconen	bescher-

ming
•	lijmopbrengst:	tot	150	gr/u
•	voor	lage	temperatuur	lijmpatronen	

(ovaal)

hobby lijmpistool
•	inklapbare	standaard	voor	stabili-

teit
•	mondstuk	met	siliconen	bescher-

ming
•	Incl.	6	lijmpatronen

Onze producten
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cg270
voor draadloos werken
•	verwijderbare	kabel	voor	meer	flexibiliteit
•	inklapbare	standaard	voor	stabiliteit
•	verwisselbaar	mondstuk
•	gemakkelijk	te	gebruiken
•	handgreep	en	trekker	met	softgrip
•	lijmopbrengst:	tot	350	gr/u
•	voor	Ø	12mm	lijmpatronen

eg280
universeel voor intensief ge-
bruik
•	4-vinger	trekker	voor	comfort	en	precisie
•	handgreep	en	bovenzijde	met	softgrip
•	2	verschillende	standaarden
•	verwisselbaar	mondstuk
•	mondstuk	met	siliconen	bescherming
•	lijmopbrengst:	tot	600	gr/u
•	voor	Ø	12mm	lijmpatronen

eg Point
mini-lijmpistool
•	verwijderbare	kabel	voor	meer	
flexibiliteit

•	extra	lang	mondstuk	voor	pre-
cisiewerk

•	geïntegreerde	standaard
•	mondstuk	met	siliconen	be-

scherming
•	lijmopbrengst:	tot	80	gr/u
•	voor	Ø	7mm	lijmpatronen

eg320 / eg340
voor professioneel gebruik
•	4-vinger	trekker	voor	comfort	en	precisie
•	korte	opwarmtijd	(2	minuten)
•	2	verschillende	standaarden
•	verwisselbaar	mondstuk
•	mondstuk	met	siliconen	bescherming
•	lijmopbrengst:	EG320	1.000	gr/u		
EG340	1.400	gr/u

•	voor	Ø	12mm	lijmpatronen
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hobby eg Point eg130 eg212 cg270 eg280 bgX300 eg320 eg340

klebesticks

kleberfördermenge 150 g/h 150 g/h 200 g/h 250 g/h 350 g/h 600 g/h 350 g/h 1.000 g/h 1.400 g/h

softgrip n n n n n

ergonomischer griff n n n n n n n n

besonders komfor-
tabler vorschub-
hebel

n n n

austauschbare 
Düsen n n n n n

Düse mit silikon-
schutz n n n n n n n n n

abnehmbares kabel n n

li-ion akku n

für Präzisionsar-
beiten n n

für hitzeempfindliche 
materialien n

lijmpatronen

lijmopbrengst 150 gr/u 80 gr/u 150 gr/u 200 gr/u 350 gr/u 600 gr/u 350 gr/u 1.000 gr/u 1.400 gr/u

softgrip

ergonomische 
handgreep

comfortabele 
4-vinger trekker

verwisselbaar 
mondstuk

mondstuk met 
siliconen bescher-
ming

verwijderbare 
kabel

li-ion accu

voor precisiewerk

voor 
warmtegevoelige 
materialen

Overzicht assortiment lijmpistolen
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hobby eg Point eg130 eg212 cg270 eg280 bgX300 eg320 eg340

klebesticks

kleberfördermenge 150 g/h 150 g/h 200 g/h 250 g/h 350 g/h 600 g/h 350 g/h 1.000 g/h 1.400 g/h

softgrip n n n n n

ergonomischer griff n n n n n n n n

besonders komfor-
tabler vorschub-
hebel

n n n

austauschbare 
Düsen n n n n n

Düse mit silikon-
schutz n n n n n n n n n

abnehmbares kabel n n

li-ion akku n
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lijmpatronen

lijmopbrengst 150 gr/u 80 gr/u 150 gr/u 200 gr/u 350 gr/u 600 gr/u 350 gr/u 1.000 gr/u 1.400 gr/u

softgrip

ergonomische 
handgreep

comfortabele 
4-vinger trekker

verwisselbaar 
mondstuk

mondstuk met 
siliconen bescher-
ming

verwijderbare 
kabel

li-ion accu

voor precisiewerk

voor 
warmtegevoelige 
materialen
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Praktisch en veelzijdig
Het gebruik van een lijmpistool en lijmpatronen heeft vele 
voordelen in vergelijking met “normale” lijm. Een voordeel is dat 
de lijmpatronen niet giftig zijn. Dit biedt extra zekerheid, zeker 
voor kleine kinderen. Met een lijmpistool en lijmpatronen is het 
eenvoudig de juiste hoeveelheid lijm aan te brengen. Dit bete-
kend een betere bevestiging en minder verspilling. Lijmpatro-
nen kunnen jarenlang bewaard worden zonder kwaliteitsverlies. 
Omdat lijmpatronen geen oplosmiddelen bevatten kunnen deze 
gebruikt worden in gesloten ruimtes.

universeel transParant/universeel wit
Universele lijm die werkt met bijna alle materialen

Pvc/kabel
Voor alle PVC reparaties, bevestigen van kabels, tapijten, 
vloertegels, etc.

hout
Lijm	hout,	spaanplaat,	multiplex,	lijstwerk,	balsa	hout,	melami-
ne, gelamineerd plastic, etc.

leer
Repareer beschadigde schoenen of tassen. Lijm leer, suède 
en imitatie leer zoals nubuck, etc.

metaal
Pefect voor het verbinden van kleine metalen delen, juwelen, 
etc. Verlijmt koper, zink, messing, aluminium, staal, etc.

textiel
Lijm	voor	alle	soorten	textiel	bijv.	katoen,	linnen,	etc.

sanitair
De ideale lijm voor tegels en keramiek. Ook geschikt voor 
afdichten in badkamers en andere vochtige ruimtes. 

lage temperatuur
Lage temperatuur lijm voor materialen als glas, keramiek en 
polystyreen. Gebruikt voor knutselen, hobbyen en decoraties

lage temperatuur glitterlijm
De ideale lijm voor alle soorten decoratie en voor warmte-
gevoelige materialen. Gebruikt voor knutselen, hobbyen en 
decoraties

Warmtegevoelige  
materialen

Bevestigen van lijstwerk,  
voegen en vloeren

Kabels bevestigen

Repareren

Knutselen & decoreren 
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universeel transparant universeel wit

Pvc/kabel hout

leer metaal

textiel sanitair

voor warmtegevoelige materialen

glitter  
gekleurd

soorten lijm

Decoreren
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IsabErG	rapID	ab	•	box	115 
330	27	HEsTra,	sWEDEN
Phone +46 370 33 95 00
Fax	+46	370	33	95	02	•	www.rapid.com
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