
PRODUKTBESKRIVELSE
Maxi-Bond monteringslim har meget god vedhæftning på de fleste materialer.  Armeret. Klarer mindre vibrationer uden at spræk-
ke. Er ikke sundhedsskadelig eller brandfarlig.Kan overmales med  dispersionsfarve.

ANVENDELSE
Til monteringslimning af gips-og spånplader, isoleringsmaterialer, lister, indretningsdetaljer, spejle osv. Kan også anvendes som fu-
gemasse ved dørtrin, gulvpaneler, el-dåser, pladekonstruktioner o.lign.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fladerne skal være tørre og rene og fri for fedt. Punkter patronen og skær patronspidsen af til en passende størrelse. Påfør på den 
ene flade ved hjælp af en fugepistol. Pres fladerne sammen inden for 15 min. og fasthold. Ved fugning, anvend en fugepind fugtet 
med sæbevand.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere 
information, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.

Version: 2016-06-28

PRODUKTDATABLAD
MAXI BOND 



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Polyol - silanbaseret

Konsistens: Tixotropisk, smidig masse

Hærdersystem: Hærder ved luftens fugtighed

Densitet: 1,5 g/cm³

Arbejdstemperatur: +5ºC - +35ºC

Emballage: 0,3 ltr patron

Limforbrug: Limstreng Ø 5 mm / lbm /liter

Brandfare: Limen er ikke brandfarlig

Flammepunkt: >150ºC

Lagringsbestandighed: Mindst 9 måneder i uåbnet 
emballage. Opbevares tørt og 
køligt.

Påføring: Hånd- eller trykluftspistol

Rengøring: Tørret lim fjernes mekanisk

Egenskaber efter påføring

Kemikaliebestandighed: God ved kontakt med fortyn-
det syre, lud og opløsnings-
middel

Overmalingsevne: Ja, med dispersionsfarver. 
Ved maling med alkyd- og 
opløsningsmiddelbaserede 
farver kan tørringen forstyrres 
og forlænges. Prøvemaling 
anbefales.

Farve: Off-white

Holdfasthed: Fuld holdfasthed opnås 
efter 4-7 døgn, afhængig af 
konstruktion, temperatur og 
luftfugtighed.

Temperaturbestandighed: -30ºC - +80ºC, temporært 
+90 ºC

Fugtbestandighed: Meget god ved helt tør 
limfuge

Ældningsbestandighed: Meget god

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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