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Kontaktlim
Casco Kontaktlim er et løsemiddelbasert kontaktlim til liming av metall, tre, trefiberplater, kartong,
keramikk, lær, gummi og de flest plastmaterialer som polyeterskum, vinylplast, laminat. På malte og
lakkerte flater bør det foretas en test før liming, ettersom noen malinger og lakker oppløses eller
sveller av løsemidlene i limet. Kraftig ”limhugg” og gode limegenskaper.
OBS! Ikke bruk limet på polystyrenskum fordi løsemidlene angriper materialet.
Tekniske data:
Produktnummer:
Produkttype:
Farge:
Egenvekt:
Konsistens:
Tørrstoff:
Løsemiddel:
Helse og miljø:
Brannfare:
Helsefare:
Øvrige data:
Påføringstemperatur:
Monteringstid:
Rengjøring:
Temperaturbestandighet:
Kjemikaliebestandig:
Lagring:
Emballasje:

2960, 2963
Basert på Polykloropregummi.
Gulaktig
880 kg/m3
Tixotrop
ca 23 %
Etylacetat, nafta og toluen
Meget brannfarlig. Flammepunkt <-8,5 o C.
Kan irritere øynene. Sørg for god ventilasjon. OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR BARN.
Ikke under + 15 oC
Tørketiden er avhengig av temperatur, underlag og lim-mengde, men
er normalt 5-10 minutter. Den mulige åpne tiden kan være opp til
ca 90 minutter.
Tynner eller toluen.
-30o C til +75° C
Meget god mot olje, bensin, fett og vann ved sporadisk kontakt.
Minst 2 år i uåpnet emballasje. Ikke under +10o C og ikke over + 30o C
40ml og 160ml tuber

Bruksanvisning:
Flatene som skal limes må være rene, tørre og uten fett. De to flatene slipes eller tørkes over med
løsemidler. Påfør limet tynt på begge flater, og bruk gjerne pensel. For mye lim forlenger ventetiden.
Normal ventetid er ca 5-10 minutter.
Legg deretter flatene sammen og med så høyt presstrykk som mulig. Limet ”hugger” umiddelbart og
man kan ikke justere etter at flatene er lagt sammen.

Informasjonen
er
basert
på
laboratorieforsøk og lang praktisk
erfaring. Opplysningene er gitt for å
hjelpe den aktuelle bruker å finne den
optimale arbeidsmetoden. Ettersom
arbeidsforhold i det enkelte tilfelle
ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvare for kvaliteten på
våre
produkter.
Luftfuktighet,
temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi
vil derfor alltid anbefale testing og
kontinuerlig kontroll.
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