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Produktinformation:

Textillim 327
Naturlatex för limning av textiler, skumgummi m.m.
Produktbeskrivning & användning:
Textillim 327 er ett vattenbaserat naturgummilim för limning av textiler,
t.ex arbetskläder, möbelklädsel, läder, skinn och skumgummi..
Limmet ger en mjuk elastisk limfog, som tål vatten.

Fysikaliska / Kemiska data:
Lim:
Typ:
Färg:
Konsistens:
Torrhalt:
Hållbarhet:
Förpackning:

Vattenbaserad naturgummilatex
Vit, svagt gulaktig
Lätt flytande
ca. 60 %
Minimum 1 år i tät förslutet emballage vid sval förvaring. Tål inte frost.
Artikelnummer Emballage
6200
12 x 40 ml tub
6201

Limfog:
Färg:
Beständighet:

6 x 250 ml flaska

Klar
Limen har god beständighet mot vatten. Tål ej syra eller längre tids påverkning av UVljus. Limmade textiler bör inte utsättas för kemtvätt eller kokning. Olja kan mjukgöra
limmet.
Limmet tål temperaturer upp till ca 50 °C, beroende på styrkekrav. Limmet är termoplastiskt
(d.v.s. styrkan reduceras med temperaturen).
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Bruksanvisning:
Förberedelser:

Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, släppmedel, fett, damm och lösa partiklar.
Det rekommenderas alltid att göra en provlimning, för att avgöra limmets styrka för den
tilltänkta uppgiften. Impregnerade textiler kan t.ex. vara mycket svåra att limma.
För att undgå missfärgning av vissa textiltyper, rekommenderas det alltid att man gör en
provlimning på ett dolt ställe.

Användningstemperatur:

Rumstemperatur

Applicering:

Textillim 327 kan användas på två sätt:
Kontaktlimning: Applicera limmet på båda ytor och pressa ihop ytorna när limnet är helt tort.
Våtlimning: Om limmet bara appliceras på den ena ytan, skall ytorna läggas ihop medan
limmet fortfarande är vått.
Undgå genomslag, då limmet kan bli brunt vid en längre tids påverkan av UV-ljus. Risken
för genomslag reduceras genom att använda limmet som kontaktlim.
Sörj för god ventilation, då limmet har en karakteristisk lukt på grund av ett lågt innehåll av
ammoniak.
Var uppmärksam på att Textillimmets kontaktlimmande egenskaper kan vara i flera dagar.
Textillim 327 är således inte lämpligt för kantning av rullgardiner o.dyl.

Torktid:

ca. 30 minuter

Rengöring:

Vått lim tvättas bort med vatten.
Härdat lim avlägsnas med t.ex. bensin

Säkerhet:
Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen 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 är inte produktspecifikationer.
I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.
.
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