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Förpackningsstorlek

200 ml, 750 ml

Färg

Vit, färglös efter härdning

Beskrivning

Ett vattenlösligt universallim för t.ex. trä och
hobby, för inom- och utomhusbruk. Transparent efter torkning. trä och spånplatta.

TEKNISK DATABLAD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Bas

Vattenbaserad polyvinylacetatdispersion

Användbar mellan

+8°C ... +30°C

Öppen tid

≤ 10 min

Helt härdad

24 h

pH-värde

2,5 - 3,5

Träets fuktighet vid
limning

<8-12 %

Förvaring

Kan förvaras minst i 12 månader från tillverkningsdatum förutsatt att limmet har förvarats i den oöppnade originalförpackningen
vid temperaturer mellan +5 °C ... +30 °C på
en torr plats skyddat från frost och hetta.

ANVÄNDNING
Limning av alla typer av trä, papper, papp, kartong, plywood och tyg. Kan användas på alla vanligaste
handarbetsmaterial.

FÖRDELAR
;; En fuktbeständig fog med bra värme- och vattenbeständighet (enligt klass D3 PN-EN 204 standard)
;; Hållbar fog
;; Uppnår den slutgiltiga hållfastheten snabbt.
;; Neutral lukt
;; Fritt från lösningsmedel

TDS

Fortsätter på nästa sida...
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BRUKSANVISNING
Läs säkerhetsdatabladet före användning

FÖRBEREDANDE AV YTAN
Elementen som ska limmas ska vara väldimensionerade, rena och fettfria.

TDS

TEKNISK DATABLAD

ANVÄNDNING
•
•
•
•
•

Applicera på ena ytan med en roller eller pensel.
Vi rekommenderar att limmet ska appliceras på båda ytorna om träet är hårt.
Tryck ihop ytorna. Pressa fogen i 15-30 minuter när du limmar trä.
Rengöring: Med vatten innan limmets har härdats, mekaniskt efter härdningen.
Barn får använda produkten endast under övervakning av vuxna.

ANMÄRKNINGAR/BEGRÄNSNIGNAR
•
•
•

Undvik kontakt med järn för att förhindra att fogen rostar elelr färgas svart innan den har härdats.
D3-lim kan svärta vissa typer av trä på grund av sin aciditet.
Skarven uppnår sin fulla vattentäthet 7 dagar efter limning.

TRANSPORT/FÖRVARING
Kan förvaras minst i 12 månader från tillverkningsdatum förutsatt att limmet har förvarats i den oöppnade originalförpackningen vid temperaturer mellan +5 °C ... +30 °C på en torr plats skyddat från frost
och hetta.

SÄKERHETS- OCH HÄLSOVARNINGAR
Mer detaljerade information hittas på det säkerhetsdatablad som tillverkaren levererar på begäran.
Åtgärder som rör avfallshantering: Resterande produkter och tomma patroner ska kasseras i enlighet
med lokala bestämmelser.
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