
HÖG SLUTSTYRKA

BELASTA EFTER 15 MIN

SUPERSNABBT SMP MONTERINGSLIM, BELASTA EFTER ENDAST 15 MINUTER!

Scanna koden för  
komplett information  

Maxi Bond Xpress

LÄTTARBETAD

Maxi Bond Xpress är monteringslimmet för dig som jagar tid! Montera och börja belasta 
inom 15 minuter – en helt unik kombination för ett lättapplicerat monteringslim. Maxi Bond 
Xpress tar upp ojämnheter i underlaget så att hela limytan hjälper till att bära. Du får sam-
ma prestandan som av ett sk Superlim, men i ett miljövänligt utförande fritt från 
lösningsmedel. 

Art nr: 7028  •  Frp strl: 290 ml  •  Frp/krt: 12 patroner, Frp/pall: 1152 patroner



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Maxi Bond Xpress är ett högkvalitativt SMP monteringslim 
som kan användas till en mängd olika material med ett snabbt 
och permanent resultat. Efter endast 15 minuter når den en 
imponerande styrka.
Hög råhållfasthet håller tunga föremål på plats direkt, utan 
stöd.

STYRKEUPPBYGGNAD
Bär vägghängd last efter 15 minuter: 
300 kg per kvm motsvarar vikten av 12 säckar putsbruk á 25 kg!
Eller efter 30min 600kg per kvm motsvarar en vikt av två V8 
bilmotorer!

Perfekt för vertikal limning av tunga föremål som till exempel 
tegel, sten, kakel, metall – utan stöd

 - Mycket stark vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial: till 
PVC, metall, trä, polyeteran, stål, aluminium, sten, glas, 
murbruk etc.

FÖRDELAR
 - Direkt monteringshugg

 - Direkt moteringshugg ger imponerande styrka efter bara 
15minuter.

 - Fäster mot fuktiga ytor (ej mättade eller ytor under rinnan-
de vatten)

 - Lösnings- och isocyanatfri, luktfri

 - Orsakar ingen rost

 - UV- och väderbeständig

 - Vibrations - och stöttålig

 - Kan övermålas efter härdning

APPLICERING
Underlaget ska vara torrt, rent och fri från damm och smuts 
för bästa resultat. Applicera Maxi Bond Xpress med en pa-
tronspruta, i strängar på en av ytorna. Pressa samman de båda 
ytorna.

RENGÖRNING
Ohärdat lim bör rengöras med aceton eller sprit. Härdat lim 
skapas bort.

TÄCKNING
En 5 mm bred limsträng expanderar ungefär 15 löpmeter. 

FÖRVARING
12 månader i obruten förpackning. Föravara på en frostfri 

plats som har en temperatur mellan +5oC och +30oC grader.

Upplev ett  
snabbare resultat

Telefon 042-19 50 50
order@bostik.se

Ett högpresterande och supersnabbt monteringslim

KONTAKTA OSS

EGENSKAPER

Drag slutstyrka (ton/m2) 295 280 280 280 210 270

Drag Initalstyrka (kg/m2) 200 200 50 50 50 150

Skjuvstyrka slutstyrka (ton/m2) 210 190 160 160 145 210

Monteringshugg/vägghängd (kg/m2) 100 100 50 50 50 110

Påbörja belastning inom 6-12 tim 15 min 6-12 tim 6-12 tim 6-12 tim 3-4 tim

Full härdning 4-7 dygn 3-5 dygn 4-7 dygn 4-7 dygn 4-7 dygn 1 dygn

Yta Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/Tät Tät/sugande

Typ av lim SMP SMP SMP SMP SMP Akryl

Typ av limfog Flexibel Flexibel Elastisk Elastisk Elastisk Stum

Färg Vit Vit 7 färger Off white Transparent Beige

Användning Inne/ute/un-
der vatten

Inne/ute Inne/ute Inne/ute Inne/ute Inne
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