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SuperFix

3879

Beskrivelse

1-komponent monteringslim til limning af glas, sten, metal, træ og
flamingo ude og inde.

Anvendelsesområde

Opsætning af spejle og akustiklofter. Montering af sparkeplader, trappeforkanter, paneler, fliser og stuk. Limning i transport-, skibs- og
containerindustrien.

Produktegenskaber







Suveræne monteringsegenskaber
Ekstrem god vedhæftning
Kort gennemhærdningstid
Tåler vand, varme, kulde og husholdningskemikalier
Udfyldende og elastisk - krakelerer ikke

TEKNISKE DATA
Basis

MS-polymer

System

Fugthærdende

Vægtfylde

Ca. 1,5 g/cm3

Hårdhed

50 - 60 Shore A

Åbentid

Ca. 20 min. v/stuetemperatur

Hærdetid

Ca. 3 mm pr. døgn v/+20° C, 50% RF

Anvendelsestemperatur

+ 5° C - +40° C

Temperaturbestandighed

÷40° C - +90° C

Medlem af:

SuperFix

3879

BRUGSANVISNING
Vedhæftning/primning

Metal: Uden primer på aluminium, zink, galvaniseret stål, kobber, messing og malede metaller. Kan ikke anvendes til bly.
Træ: Ved konstant vandpåvirkning primes med Primer 21, 3978.
Glas: Uden primer.
Plast: Uden primer på hård PVC, polyester, epoxy, polyurethan og
melamin. Vedhæftningsforsøg anbefales på akryl, ABS, styren, polycarbonat og blød PVC. Ingen vedhæftning til ubehandlede polyolefinematerialer.
Porøse materialer: Beton og andre alkaliske materialer i vådområder
og udendørs primes med Primer 21, 3978. Uden primer på granit og
marmor.

Forbehandling

Hæftefladerne skal være faste, tørre og fri for fedt, olie, støv og korrosionsprodukter. En grundig rengøring med stålbørste, slibning eller
affedtning med et opløsningsmiddel kan være nødvendig.

Påføring

Foretages direkte fra tuben eller med fugepistol i strenge eller punkter.
Der må aldrig påføres lim på hele fladen ved limning af to tætte
materialer, idet limen ikke kan hærde p.gr. manglende fugtpåvirkning
inde midt i materialerne.

Limmængde

Afhængig af underlagets rethed.

Montering

Emnerne samles, inden limen danner skind. Det kan være nødvendigt
at fiksere emnerne, indtil limen er hærdet.

Rengøringsinstruktion

God renlighed bør overholdes. Lim på huden afrenses med vand og
sæbe evt. håndrens. Redskaber rengøres med en tør klud eller en klud
vædet med lidt terpentin. Hærdet lim fjernes mekanisk.

Lagerholdbarhed

1 år i tæt, lukket emballage v/+20° C.

SIKKERHED

Kodenr. (1993):
00-1
Brandfareklasse:
Ingen
Sundhedsfareklasse: Ingen
Se i øvrigt vort Sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.
Enhver yderligere anbefaling,der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til
Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor
kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig
ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for,
at vore produkter til enhver tid vil give en
problem-fri produktion.
Vort ansvar dækker udelukkende direkte personeller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet
produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige
salgs- og leveringsbetingelser.
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