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Casco Expresslim 2929
Casco Expresslim er et Cyan akrylatlim til
småliming av porøse og tette materialer som
metall, smykker, stein, porselen, gummi,
hardplast, tre, kork, lær osv. Herder på noen
sekunder.

TEKNISK DATA
Produkttype:
Emballasje:
Farge:
Tørrstoff:
Konsistens:
Densitet:
Monteringstid:
Påføringstemp.:
Forbruk:
Temp bestandighet:
Oppbevaring:

 Til porøse og tette materialer
 Hurtigherdende
 Til små limoperasjoner

BRUKSANVISNING
Etylcyanakrylat
5 gram
Transparent
Ca 100 %
Tynt flytende
1050 kg/m3
Ca 15 sekunder
Minst +15 oC
1 dråpe pr 3-5 cm2
-30 oC - +100 oC
Minst 24 mndr. i
uåpnet emballasje ved
mindre enn + 20oC. Best ved
+5 oC

Forbehandling
Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Best resultat
oppnås når materialene slipes og vaskes med aceton før
liming. Kontroller at flatene passer sammen.
Påføring og Montering
Påfør et tynt lag med lim på den ene flaten. For mye lim
forlenger herdetiden og påvirker holdfastheten negativt. Press
flatene sammen og hold de sammenpresset i 15 – 90 sekunder
avhengig av type materiale. Full holdfasthet etter 24 timer.
Begrensinger
Hefter ikke på PE, PP eller teflon. Begrenset feste på glass.
Rengjøring
God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt.
Uherdet lim fjernes med aceton, herdet lim fjernes mekanisk
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HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ingen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå
innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå
hud- og øyekontakt. Kan hurtig lime sammen
hud

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.

Sertifisert iht.:
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