H910
SUPERGRIP FAST CURE
UNIKT EKSTREMT HURTIGTTØRRENDE, STÆRKT KLÆBEMIDDEL

TEKNISK DATABLAD
FORDELE
- Ekstrem hurtig hærdning og styrkeopbygning
(80 % < 15 minutter)
- Høj mekanisk modstand
- Omkostningsbesparelse på grund af et tyndt
klæbemiddellag på 2 mm
- Fri for isocyanater og opløsningsmidler
- Neutral hærdning, næsten lugtfri
- Modstandsdygtig mod fugt og vejr
- Klæber perfekt til en lang række
byggematerialer

BRUGSANVISNING
Klip kuplen øverst på patronen af
pas på ikke at beskadige gevindet. Klip dysen i en
vinkel på 45° med den krævede diameter, og skru
den på patronen. Indsæt patronen i en
patronpistol, og pres gentagne gange på
udløseren, indtil klæbemidlet vises. Påfør
klæbemiddel på en ”ventilerende” måde i lodrette
striber til en af overfladerne, juster og bring
overfladerne sammen, så du sikrer, at
limstrengene knuses. Limstrengene med en
diameter på 5 mm er generelt tilstrækkelige.

PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE er et
professionelt hybridklæbemiddel af høj kvalitet
med en hurtig styrkeopbygning og ekstrem høj
trækstyrke. Opnår 80 % af sin slutstyrke efter 15
min.
ANVENDELSE
Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE blev specifikt
udviklet som et universelt kraftigt klæbemiddel til
limning af mange byggematerialer, såsom: sten,
beton, glas, gipsplader, PU, PVC, hård plast, emalje,
keramik, kobber, bly, zink, tin, aluminium, metaller,
legeringer , rustfrit stål, HPL og
cementfiberpaneler (*) og træ. Påføres i tynde
limstrenge anpasset til underlaget. Pres sammen i
10-20 sekunder. Kræver støtte i 15 min.
* til panelforbinding tilbyder Bostik H970
PANELTACK MM, H975 PANELTACK HM og S970
ROCKPANEL S.

TEKNISK DATA
100 % modulus
Anvendelsesfrekvens
Anvendelsestemperatur
Base
Densitet
Forlængelse ved brud
Strømning
Frostmodstand under
transport
Shore A hårdhed
Huddannelse

DIN 53504 S2
ved Ø 2,5 mm/6,3
bar

ISO 1183-1
DIN 53504 S2
ISO 7390

DIN 53505
DBTM 10.00

Temperaturbestandighed
Trækstyrke
DIN 53504 S2

3,60 N/mm2
70 g/min
+5° C til + 40° C
Hybrid
1,55 g/ml
110 %
< 2 mm
Op til - 15° C
78
15 min. ved +23°
C/50 % RH
-30° C til + 75° C
3,7 N/mm2

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3 %

BEGRÆNSNINGER
- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød
plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til kontinuerlig eksponering af vand
- Ikke egnet til bevægelsesfuger
- Ikke egnet i kombination med klorider (pools)
FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG
FÆRDIGBEHANDLING
Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (miljø og
underlag). Overflader skal være tørre, rene og
faste. Rengør overflader med Bostik Cleaner.
Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE klæber perfekt
uden brug af primer til de fleste ikke-porøse
underlag. Test altid klæbeevne inden påføring.
RENGØRING
Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres ved
hjælp af Bostik Cleaner. Hærdet materiale kan kun
fjernes mekanisk. Hænder kan rengøres med Bostik
Wipes.
SUNDHED OG SIKKERHED
Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås
inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og
via hjemmesiderne.

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er
baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik’s eksklusive (immaterielle) ejendom.
Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til
offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik’s skriftlige samtykke. De tekniske
oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke
ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl,
ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til,
ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver
forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato,
hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette
dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på
grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren
skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre
dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige
test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan
produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under
opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle
leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der
er indleveret til det hollandske handelskammer
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