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Tuotekoot

3g

Väri

Läpinäkyvä

Kuvaus

Hyvin nopeasti kuivuva liima, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta.
Sopii erilaisiin liimauskorjauksiin koti-,
harrastus- ja ammattikäytössä.

TEKNISET TIEDOT
Koostumus

Syanoakrylaatti

Lämmönkestävyys

-40˚C ... +95˚C

Kosteudenkestävyys

Hyvä

Kemikaalienkestävyys

Hyvä

Työskentely lämpötila

min. +10˚C

Viskositeetti

0,02 - 0,06 Pa.s (+20 ºC).

Kosketuskuiva

3sec - 3min. Riippuen materiaalista

Kuivumisaika

2-3h

Tiheys

1100kg/m3

Kuiva-aineiden osuus

100%

Leimahduspiste

+83˚C

Varastointi

--

HUOM!

Ei sovi PE-, PP-muoville, silikoneille eikä PTFE:lle.

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET
VAROITUS - Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Jos
tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä säiliö(t) noudattaen kansallisia määräyksiä. Syanoakrylaattia. Vaara.
Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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TURVALLISUUS

Sisältää syanoakrylaattihappoesteriä. Vaara. Liimaa ihon ja silmäluomet hetkessä. Voi aiheuttaa pysyviä
silmävaurioita. Lue ohjeet huolellisesti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Liimaa ei saa päästää iholle,
silmiin tai suuhun. Liimaa ihon heti. Liiman jouduttua iholle, poista se varovasti asetonilla. Jos liimaa
joutuu sormien väliin, yritä erottaa ne toisistaan pyörittämällä kynää niiden välissä. Älä käytä liuotinaineita
liiman poistamiseen silmistä tai avohaavoista. Liiman jouduttua silmiin, pidä silmäluomet auki, huuhtele
vedellä ja mene lääkäriin.

KÄYTTÖALUE

Metallin, kumin, posliinin, puun, nahan, korujen ja monien muovien liimaukseen. Ei sovi PE-, PP-muoville,
silikoneille eikä PTFE:lle.

KÄYTTÖOHJE
ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat, ruosteettomat ja pölyttömät. Tarvittaessa rasva poistetaan asetonilla tai vastaavalla. Happoihin reagoivat pinnat (kuten alumiini) esikäsitellään laimennetulla
ammoniakilla, huuhdotaan vedellä ja kuivataan.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kierrä musta tulppa lujasti laitteeseen niin pitkälle kuin se menee. Kierrä musta tulppa sen jälkeen taas irti.

ASENNUS

Levitä liimaa toiselle pinnalle ohut kerros painamalla kevyesti Rocket-tuubin siivekkeistä. Yhdistä osat ja
paina niitä yhteen 10-16 sekuntin ajan. 2-5 minuutin kuluttua liitos kestää normaalin käytön.
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