
PRODUKTBESKRIVELSE
Maxi Bond X-treme er en monteringslim uden opløsningsmiddel, med extrem høj indledende og afsluttende styrke. Den hæfter på 
de fleste faste materialer og kan anvendes både ude og inde. Den kan erstatte både søm og skruer i mange tilfælde, frosttålig og 
overmalbar. Limmar även under vatten.

ANVENDELSE
Maxi Bond X-treme anvendes hvor man ønsker sig en lim med omiddelbar monteringshug. Til limning af badværelsesdetaljer, lis-
ter i loft, stukkatur, spejle etc. etc. Maxi Bond X-treme giver en hård men elastisk limfuge. Hæfter på de fleste materialer, dog ikke 
PE, PP og teflon.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Maxi Bond X-treme påføres med en håndsprøjte som fx. H1, H14, H45 eller trykluftssprøjte ved en temperatur mellem +5°C og 
+35°C.  Ønskes en højere appliceringshastighed kan man varme massen op til max 60°C. Den indledende styrke vil være reduce-
ret ved denne temperatur men snart temperaturen falder i monteringsøjeblikket vil den indledende styrke øge igen. Efter påføring 
skal montering ske indenfor 15 min (vid 20°C og 50% RF).  Med det medfølgende mundstykke kan man vælge at lime små detal-
jer eller også kan man skære patronspidsen til for at få en større åbning for at op nå en større mængde lim. Vil man have en tre-
kantsfuge kan man skære et V-snit i mundstykket. Et V-formet mundstykke til patroner (art.nr. E1132) kan købes i 
detailhandelen.

SIKKERHED
Produktets indhold er iht. gældende lovstiftelse, ikke klassificeret som sundheds- eller miljøskadeligt. For yderliger 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.
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PRODUKTDATABLAD
MAXIBOND X-TREME



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype Silane Modified Polymer 
(SMP)

Hærdningssystem Luftfugtighet

Densitet ca. 1.5 kg/l

Arbetstemperatur +5°C til +35°C

Forbrug Limstreng ø 5mm ca 50lpm/L

Brandfarlig Nej

Farve Off-White

Rengøring Uhærdet lim tages bort 
med en ren klud fugtet med 
husholdssprit . Hærdet masse 
fjernes mekaniskt.

Egenskaber efter påføring

Fugtbestandighed Meget god for hærdet limfuge

Kemikaliebestandighed God ved kontakt med fortyn-
det syre og lud

Overmalbar Ja, med dispersionsfarver. 
Ved maling med alkyd- og 
opløsningsbaserede farver 
kan tørretiden forstyrres 
og forlænges. Prøvemaling 
anbefales.

Hårdhed shore A (DIN 53505) ca. 60

Indledende styrke (Physica 
Rheometer MC100)

ca. 200 Kg/m2 (max. last 
som kan lægges på pr. m² ej 
hærdet masse,uden at glide)

Forskydningsstyrke (DIN 
53283/ASTM D1002)

ca. 210 ton/ m2 (Alu-Alu; lim-
tykkelse 2 mm; testhastighed 
50 mm/min.)

Langtidsbærende styrke ca 30 ton/m2

UV- og vejrbestandighed Udmærket

Temperaturbestandighed - 40°C til +120°C

Overflade hærdning 
(20°C/50% R.F.)

15 minutter

Hærdetid(20°C/50%R.F.) ca. 3 mm på 1 døgn 
(20°C/50%R.F.)
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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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