DIREKTE MONTERINGSHUG
VELEGNET TIL JÆVNE
OG UJÆVNE OVERFLADER
HØJ SLUTSTYRKE

Power Bond
VANDBASERET MONTERINGSLIM MED ØJEBLIKKELIGT MONTERINGSHUG
Power Bond er en monteringslim med direkte monteringshug og høj slutstyrke. Klæber på
ujævne overflader er overfladen ikke jævn? Det er ikke noget problem! Power Bond
fæstner på både jævne og ujævne overflader. Og så har den ekstrem god fyldevne
sammenlignet med normal trælim! Imponerende ydeevne! Du får et superresultat, når
du arbejder indendørs. Direkte monteringshug på 110 kg/m2. Ved limning træ mod træ - 60
kg/cm2 - allerede efter tørring i et døgn!
Art.nr: 30606582 • Pakkestørrelse: 310 ml • Pakke/karton: 12 patroner, Pakker/palle: 1152 patroner

Skan koden for
alle informationer

En stærk lim
med kort tørretid!
En lim uden opløsningsmidler og med høj brudstyrke
ANVENDELSESOMRÅDE
Power Bond er udviklet til limning af mange forskellige materialer, også de ikke-porøse.
--Træ, gulvlister og træpaneler f.eks.

--Løber ikke, fast konsistens
--God fyldevne, også på ujævne flader
--Appliceres med håndsprøjte

--Metal
--Bordplader
--Indretningsdetaljer
Passende underlag: Beton, cement, gipsplader, træ, kakler osv.
OBS! En af fladerne skal være porøs/sugende!
FORDELE
Bostik Power Bond er en stærk og hurtigtvirkende akryl-/
vandbaseret lim. Slutstyrken nås allerede inden for 24 timer
- hvilket er unikt for en højeffektiv monteringslim. Limen er
ydersidetør på 5-10 minutter og danner en relativt uelastisk
limfuge.
--Direkte monteringshug – ikke nødvendigt at presse overfladerne sammen

RENGØRING
Uhærdet lim fjernes med vand. Hærdet lim skal skrabes af.
RÆKKEEVNE
Rækker til ca. 12 meter 5 mm bred limstreg .

Maxi Bond

Maxi Bond Seal

OPBEVARING
12 måneder i uåbnet emballage Skal opbevares frostfrit i temperaturer mellem +5oC og +30oC grader.

Maxi Bond

Maxi Bond X-tre-

--Uden opløsningsmidler og lugtfri

APPLICERING
Underlaget skal være tørt, rent og uden støv og smuds. Applicer limen jævnt på underlaget. Pres derefter fladerne sammen og hold dem sådan nogle sekunder. Hugger med det
samme. OBS! Limen er ikke egnet til polyeten, polypropen,
PTFE, og spejle.

Power Bond

--Polystyren

Maxi Crystal

--PVC, gulvlister og stukkatur f.eks.

FAKTA OM BOSTIKS
MONTERINGSLIM

--Kan overmales

Sluttrækstyrke (ton/m2)

295

280

280

280

210

270

Initialtrækstyrke (kg/m2)

200

200

50

50

50

150

Forskydningsstyrke slutstyrke (ton/
m2)

210

190

160

160

145

210

Monteringshug/på væg (kg/m2)

100

100

50

50

50

110

6 -12 timer

15 min

6 -12 timer

6 -12 timer

6 -12 timer

3 -4 timer

Fuldt hærdet

4 -7 døgn

3 -5 døgn

4 -7 døgn

4 -7 døgn

4 -7 døgn

1 døgn

Overflade

Tæt/tæt

Tæt/tæt

Tæt/tæt

Tæt/tæt

Tæt/tæt

Tæt/sugende

Start belastningen inden

Limtype
Limfugetype
Farve
Anvendelse

SMP

SMP

SMP

SMP

SMP

Akryl

Fleksibel

Fleksibel

Elastisk

Elastisk

Elastisk

Uelastisk

Hvid

Hvid

7 farver

Off white

Transparent

Hvid

inde/ude/under vand

inde/ude

inde/ude

inde/ude

inde/ude

Inde

KONTAKT OS

Telefon 44 84 15 00
Smart help
info.dk@bostik.com
1-800-726-7845
www.bostik.dk
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