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Message
Posted: Sun 22 September 2002, 11:31

Post subject: seconden lijm verwijderen?

Weet iemand of en zo ja hoe vlekken van secondenlijm uit kleding verwijderd kunnen worden?
Het gebeurt mij wel eens dat het 'tuitje' van een flesje secondenlijm zodanig aangekoekt is dat alleen het afsnijden van het bovenste stukje nog helpt om er weer wat uit te
krijgen. Het nadeel is dan wel dat er een grotere opening ontstaat waardoor er wel eens wat te veel tegelijk uitkomt. Even niet goed opletten en dit drupt op je kleding.
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Ron van Sommeren
Senior contributor

Posted: Thu 26 September 2002, 13:40

Post subject:

Hallo Toine,
Gedurende langere tijd in water of aceton laten weken. Desnoods een paar dagen. Wel oppassen met aceton natuurlijk.
Joined: 12 Mar 2001
Posts: 52
Location: Druten/Nijmegen
Status: Offline

Groeten, Ron
-----------------Met vriendelijke groet, Ron van Sommeren

Elektro fly-in & zelfbouw e-motor meeting, Nijmegen/Winssen, 22 juni 2003.
lrk-torquemax borstelloze zelfbouw e-motoren discussie.
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