DANA LIM

A/S

DK

Produktinformation:

Skolelim 315
Vandbaseret lim til papir, pap, træ, stof m.m.
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Skolelim 315 er en vandbaseret lim, til limning af papir, pap, stof og træ,
hvor der ikke kræves vandfasthed.
Limen er vandopløselig og let at afvaske. Den tørre limfuge er mat
transparent.

Limen opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til
formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Farve:
Konsistens:
Holdbarhed:
Emballage:

Vandbaseret polyvinylacetat
Hvid
Let flydende
Minimum 2 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Tåler ikke frost.
Varenr.

Limfuge:
Farve:
Bestandighed:

DB-nr.

Størrelse

1501

12 x 100 ml flaske

3443124

1502

6 x 1 ltr flaske

3442894

Mat transparent.
Limen er opløselig i vand.
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

Anvendelsestemperatur:

Stuetemperatur

Påføring:

Limen påføres i et tyndt lag. Emnerne samles mens limen endnu er våd, og sættes i pres
f.eks. med tape, skruetvinger eller andet.

Pressetid:

ca. 30 minutter ved 20 °C.

Rengøring:

Våd lim afvaskes med vand.
Hærdet lim fjernes ved iblødsætning i vand eller sprit.

Sikkerhed:
Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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