
PRODUKTBESKRIVELSE
Elastisk monteringslim og fugemasse med god vedhæftning mod de fleste materialer. Velegnet når det kræves transparente limfu-
ger og tætning eller i tilfælde hvor en ej synlig limfuge kræves. Maxi Crystal er baseret på silylmodifierad polymer (SMP).

ANVENDELSE
Limning og tætning af forskelligt farvede og transparente materialer. Limning kan foretages inde og ude. Godkendt som indendørs-
fuge iht. EN 15651-1. Kan også anvendes som fugemasse ved tærskler, gulvlister, el-dåser, pladekonstruktioner og lign. Perfekt 
ved limning af WC-sæde som alternativ til limning med silikone.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Transparent og fri fra opløsningsmiddel, isocyanater og PVC-blødgører. Produktet beholder sin klarhed og har meget god UV-be-
standighed og aldringsegenskaber. God vedhæftning mod de fleste materialer uden anvendelse af primer. Gennemfør prøvelimning/
fugning for bedste resultat mod malede flader.   Permanent elastisk ved temperaturer mellem - 35°C og +80°C. Neutral, lugtfri og 
hurtighærdende. Overmalingsbar med dispersionsfarver. Gennemfør prøvemaling for at verifiere godt resultat

SIKKERHED
Ingen specielle sikkerhedsforanstaltninger kræves. 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.
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PRODUKTDATABLAD
MAXI CRYSTAL



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype silylmodifieret polymer (SMP)

Hærdesystem Fugt fra luften og det limmede 
materiale

Densitet ca 1,05 g/ml

Arbejdtemperatur +5ºC til +35ºC

Skinddannelse ca 15 minuter ved 23°C og 
50% RF

Åbentid < 20 minuter ved 23°C og 
50% RF

Hærdetid efter 24 tim. ca 2,0 mm ved 23°

Opbevaring 1 år i uåbnet emballage, op-
bevares +5º
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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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