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Produktinformation:

Klar Kontaktlim 284
Klart allround lim med omedelbar hög styrka
Produktbeskrivning & användning:
Klar Kontaktlim 284 är ett lättflytande klart kontaktlim, speciellt utvecklat till limning
av mjuk PVC.
Limmet är vattenbeständigt och tål temperaturer upp till ca +70°C. Vid tillsättning
av 5 % Kontakthärdare 924 ökas värmebeständigheten till ca 150°C.
Klar Kontaktlim 284 används till limning av mjuk PVC och många andra plasttyper.
Limmet är dessutom lämpligt till limning av läder, gummi, metall, textil, trä, kartong
och papper.

Fysikaliska / Kemiska data:
Lim:
Typ:
Kulör:
Konsistens:
Hållbarhet:
Förpackning:

Härdat lim:
Kulör:
Beständighet:

Lösningsmedelsbaserat lim baserat på polyuretan
Transparent
Lättflytande
ca 24 månader i tätt förslutet emballage vid sval förvaring.
Artikelnr.

Emballage

3201

40 ml tub

Transparent
Temperatur:

Vatten:

Upp till ca +70°C, beroende på styrkekrav. Limmet är termoplastiskt
(dvs. styrkan minskar med högre temperatur). Vid tillsättning av 5 %
Kontakthärdare 924 ökas värmebeständigheten till ca 150°C.
God
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Bruksanvisning:
Förberedelse:

Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar.
Innan limning av mjuk PVC är det ofta nödvändigt att avfetta ytan med t.ex. aceton.
Vid tillsättning av 5 % Kontakthärdare 924 ökas värmebeständigheten. Användningstiden efter
tillsättning av härdare är ca 24 timmar.
För att bedöma limningens styrka rekommenderas att utföra provlimningar.
Var uppmärksam på att limmet kan missfärga/påverka vissa material, gör därför ett test före
limning.

Förtunning:

Endast med aceton.

Temperatur:

Bör användas vid rumstemperatur.

Applicering:

Applicera limmet i ett tunt, jämnt skikt på båda ytorna. Låt ytorna torka i 2 – 3 min. Pressa
därefter ihop materialen ordentligt med ett jämnt hårt tryck i några sekunder.

Sträckförmåga:

4 - 5 m²/liter vid tvåsidig limapplicering och beroende på underlagets typ.

Härdning:

Limfogen uppnår omedelbart hög styrka, full styrka efter ca 2 dygn vid 20°C. Vid lägre
temperaturer förlängs härdningstiden.

Rengöring:

Vått lim tas bort med aceton.
Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:
Se produktens säkerhetsdatablad.

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
INFO@DANALIM.SE – TEL: 046-570 70
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