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Strong Epoxy Rapid
2806/2807/2809
Strong Epoxy Rapid er et 2-komponent epoxy
lim som limer for eksempel metall, hardplast,
porselen, betong, glass, stein osv.

 Meget høy limstyrke
 Hard og fyllende
 Kan overmales
 Hurtigherdende.
 Svakt gul limfuge

TEKNISK DATA
Produkttype:
Emballasje:
Farge:
Tørrstoff:
Konsistens:
Densitet:
Monteringstid:
Påføringstemp:
Blandingsforhold:
Herdetid:
Temp bestandighet:
Oppbevaring:

BRUKSANVISNING
Epoxybasert
2 x 12 ml sprøyte, 2 x 15 ml
tube, 2 x 100 ml tube
Lim: Transparent
Herder: Lys gul
Ca 100 %
Tyktflytende, tixotrop
Ca 1150 kg/m3
Ca 7 – 10 min ved +23 oC
Minst +5 oC
1 : 1 Lim og herder
Ca 16 timer ved +23 oC
Opptil +70 oC
Minst 24 mndr. i
uåpnet emballasje ved
mindre enn + 20oC.

Forbehandling
Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Best resultat
oppnås når materialene slipes
Blanding og påføring
Press like deler lim og herder på en egnet plate og bland
grundig inntil fargen er homogen. Bland ikke mer enn det som
kan brukes innen ca 5 min. Hold flatene sammen med tape
eller lignende i ca 10 min. Overskytende lim fjernes
umiddelbart. Varmeherding korter herdetiden og øker
limstyrken. OBS! Ved profesjonelt bruk skal det benyttes ovn
med avtrekk. Gulner kraftig ved oppvarming.
Begrensinger
Hefter ikke på PE, PP eller teflon.
Rengjøring
God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim
på huden fjernes umiddelbart med såpe og vann. Uherdet lim
fjernes med aceton eller sprit, herdet lim fjernes mekanisk
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HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ingen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Lokalirriterende. Irriterer øyne og hud. Kan
fremkalle allergi ved hudkontakt

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FDV
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.
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