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Tuotenimi: BISON NEXUS
Tuotekoodi: G4
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OMINAISUUDET
Supervahva liima.

TECHNICAL DATASHEET

Helppo käyttää:


Ei liimaa sormia yhteen välittömästi



Mahdollistaa korjauksen



Helppo annostella



Hajuton ja liuotusaineeton

Lisätietoja:
KOSTEUDEN
KESTÄVYYS
Hyvä
LÄMPÖTILAN KESTO
-50 °C - +100 °C
UV:N KESTÄVYYS
Hyvä
KEMIKAALIEN
KESTÄVYYS
Hyvä
POHJA
Äskettäin kehitetty –
komponentit
osittain sisältävät
syanoakrylaattia
VISKOSITEETTI
Tiksotroopppinen
AINEPITOISUUS
Noin 100 %
TIHEYS
Noin 1,09 g/cm³
LOPPULUJUUS
n. 490 N/cm²
TUOTEKOKO
7g



Väritön ja kirkas



Taipuisa



Geelimäinen, ei tiputa liimaa ja eikä valu pystysuoralla alustalla

Liimaa kaikkea: Pitää ja korjaa kaikki taipuisat, kovat ja huokoiset ja eihuokoiset materiaalitErittäin vahva: Sähkön ja tärinän kestävä.
Supernopea: Käsittely lujuus saavutetaan 20 sekuntista muutamaan minuuttiin.

KÄYTTÖALUE
Täydellinen ratkaisu kaikkiin monimuotoisiin pieniin ongelmiin ja ”tee se itse”
ratkaisuihin, kaikkialla kotona ja vaikka toimistossa. Tuottaa erittäin voimakkaan
ja nopean pidon taipuisan, kovan, huokoisen ja ei-huokoisen materiaalin kanssa
kuten keramiikan, posliinin, muovin metallin, puun, lasin, nahan, kumin,
styroksin, vaahdon, paperin ja pahvin.
Käyttöehdotuksia: Repeämä nahkalaukussa, pala joka on irronnut kodin
laitteistosta, rikkinäinen astiasto, hajonnut valokuvakehys tai irronnut koristekivi
korusta. Todella erinomaista pienoismalli harrastukseen ja käsityöhön. Ei käy
tekonahan liimaamiseen tai korjaamiseen, eikä suotavaa käyttää paikoissa
jossa on pysyvä korkea kosteus tai pitkäaikaista kosketusta veden kanssa.

KÄYTTÖOHJE
Käytä hienoa annostelija nokkaa liimatessasi. Kun käytät ensimmäistä kertaa:
avaa pakkaus kääntämällä korkkia. Levitä ohut kerros liimaa keskitetysti yhdelle
pinnalle. Liitä osat ja paina lujasti yhteen 20-180 sekunnin ajan. Liimaus on
tarpeeksi vahva käytettäväksi muutaman minuutin kuivumisen jälkeen.
Maksimaalinen kestävyys saavutetaan suunnilleen 12 tunnin jälkeen. Käytä
liinaa tai paperia puhdistaaksesi nokan välittömästi käytön jälkeen ja kierrä
korkki lujasti takaisin kiinni.
Tahrat / jäännökset:
Tuore ja juuri vuotanut liima poistetaan nukkaamattomalla liinalla ja asetonilla.
Kovettunut liima on vaikea poistaa. Asetoni liuottaa liiman, mutta todella
hitaasti.
Vinkki:
Muutama pisara liimaa on usein tarpeeksi tuottaakseen kestävän liimauksen.
Suuri määrä liimaa huomattavasti pidentää kuivumisprosessia.
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HUOMIOITAVIA SEIKKOJA
Ilmoitus:
Liima osittain muodostuu Syanoakrylaattista.

TECHNICAL DATASHEET

Varoitus:

PITOLUJUUS
Vähintään 50 kg/cm²
TYÖSKENTELY
LÄMPÖTILA
Älä käytä tuotetta alle
+10°C
ESIKÄSITELTÄVÄT
PINNAT
Hio metalliset pinnat
kevyesti
MATERIAALIN KUNTO
Liimattavien pintojen tulee
olla puhtaat ja kuivat sekä
pyyhkiä pölystä ja
hiekasta.

Kiinnittää ihon ja silmäluomet yhteen muutamassa sekunnissa. Säilytä pienten
lasket ulottumattomissa. Mikäli tulee kosketuksiin ihon kanssa, vältä
voimakkaan irrottamisen yrittämistä. Tällaisissa tapauksissa liima lähtee ajan
myötä pois. Ensin pese iho vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, pidä silmäluomet
auki, huuhtele välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Erota yhteen
liimautuneet sormet toisistaan liuottamalla vedessä ja pyörittämällä kynää
niiden välissä.
KORJAUSAJAT
Käsittelyaika:
n. 20 sekuntista 3 minuuttiin, riippuen liimattavien materiaalien luonteesta.
Liimaus on tarpeeksi voimakas käyttöä varten muutaman minuutin jälkeen.
Täysi liimaus vahvuus: Täysi liimaus vahvuus saavutetaan vasta n 12 tunnin
jälkeen

* Korjausajat saattavat vaihdella pinnasta, liiman määrästä, kosteudesta ja
lämpötilasta.

