
 

 

 

 

Fysikaliska / Kemiska data: 
Lim: 
Typ:  2-komponent epoxilim 
Kulör:  Klar (lim) 
  Klar (härdare) 
Konsistens:  Lättflytande 
Densitet:  ca 1,16 g/cm³ 
Hållbarhet:  Minst 2 år vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt. 
Emballage:   

Artikelnummer Förpackning 

1753 24 ml dubbelspruta 

 
 
Limfog: 
Kulör:  Klar 
Temperatur:  -40°C till +100°C 
Beständighet:  God beständighet mot vatten och kemikalier. 
   
 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
 

Epoxy Rapid 332 är ett starkt och snabbhärdande 2-komponent 
epoxilim, som är vattenbeständigt och klarar de flesta lösningsmedel.  
 
Produkten kan slipas och målas över när den härdat. 
  
Epoxy Rapid 332 används i limningar där det ställs höga krav på 
styrka och beständighet.  
 
Lämplig till många olika material, t ex. metaller, trä, glas, porslin, läder 
och plasttyper som hård PVC, polystyren, plexiglas och polyester. 
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Produktinformation: 

Kristallklart & snabbhärdande epoxilim    
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Bruksanvisning: 

 
Förberedelser: Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar.  

 
Limmets vidhäftning är beroende av korrekt förbehandling av limytorna. Innan limning bör ytorna 
avfettas med t ex. aceton. Bäst resultat får man om ytorna slipas lätt och därefter avfettas.  

 
Blandning: Vrid av plastlåset på dubbelsprutan. Tryck jämnt på kolven så lika mycket lim kommer ut från 

båda kamrarna. Förslut därefter sprutan igen med plasthatten som trycks ut från kolvens mittdel.  
Blanda noggrant i ca 45 sekunder så är limmet klart att använda.  

 
Brukstid: Limmet bör användas inom 5 minuter efter blandning. 
 
Användningstemperatur: +5 - 35°C  
 
Applicering: Applicera ett tunt och jämnt skikt på båda ytorna som ska limmas ihop. Pressa ihop ytorna och 

fixera i ca 30 minuter.  
 
Härdningstid: Efter ca 24 timmar vid 20°C har limmet nått full styrka.  

Vid lägre temperaturer är härdningstiden längre. 
 
Rengöring: Ohärdat lim kan tvättas av med t ex. aceton.  

Överskottslim skärs av med en kniv innan det härdat helt.  
Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.  

 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid 

produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE   

 


