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TEKNISK DATA

Drivgas: Kolväte

Förpackning: 500 ml

Utseende: Klar

Åtgång ~3 m²

Temperaturtålighet: 65 °C

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Ett icke-klorerat spraylim som erbjuder extremt stark vidhäftning 
för ett brett spektrum av krävande användningsområden. Limmet
är utvecklat för att fästa skumplast till en bred variation av ytor
och är därför idealiskt för möbel-, golv- och bilindustri, förpackning,
laminering och dekoration etc. 

ANVÄNDNING:

Rekommenderas för användning på skumplast, gummi, kartong, 
papper, tyger (inklusive mattbeklädnad), trä och plast.

Obs! Använd inte på plastiserad PVC eller expanderad polystyren.

EGENSKAPER:

• Snabb, lätt applicering
• Snabbtorkande
• Låg odör
• Icke-klorerat
• Fäster på en mängd olika material

ANVISNINGAR:

1) Skaka innan anvädning. 2) Se till att 
ytorna som ska sammanfogas är rena, 
torra och fria från fett/olja. 3) Spraya från 
20-30 cm avstånd på ena eller båda ytorna.
4) För applicering på en yta: låt limmet 
torka ca 30 sekunder och tryck sedan på 
plats. 5) För applicering på båda ytorna:
spraya båda ytorna och låt torka 2-5 
minuter innan de sammanfogas. 6) För 
tillfällig sammanfogning: Spraya ena 
ytan och låt torka 2-5 minuter innan 
sammanfogning. 7) Efter användning: 
vänd burken upp och ner och spraya tills 
munstycket är tomt för att undvika att 
munstycket blockeras. 8) Överflödigt lim
kan avlägsnas med Citrus Cleaner eller
liknande.

SÄKERHET 

Använd i ett väl ventilerat utrymme,
användning av ansiktsmask och lämpliga 
skyddskläder rekommenderas.

FÖRVARING:

Håll produkten borta från extrema 
förhållanden, direkt solljus och skyddad 
från frost (mellan +15 och +35 °C). Ställ
inte på ett kallt cementgolv.

Låga temperaturer kan medföra att limmet
permanent separeras. Livslängd ca 12 
månader vid rätt förvaring.

Observera:
Den tekniska information som ges, antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta 
gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad. Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga. 
I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra 
allmänna villkor för försäljning och distribution.


