
PRODUKTBESKRIVELSE
Opløsningsmiddelfri, akryl-/vandbaseret monteringslim med ekstrem fæstningsevne og slutstyrke. Slutstyrken opnås allerede efter 
1 døgn. Limen påføres let med en patronsprøjte uden dryp. Limen har en evne til at udfylde og udjævner ujævnheder i underlaget. 
Giver en stum limfuge med høj limstyrke ved limning af overflader, hvor mindst en af overfladerne er sugende. Egner sig til limning 
i miljøer med inderdørsklima, eller hvor fugen er beskyttet fra fugt og nedbør. Limrester vaskes let bort med vand.

ANVENDELSE
Pure Fix High Grip bruges til at lime de allerfleste materialetyper på tørre underlag. Bruges primært indendørs eller andre steder 
uden høj luftfugtighed. Brug limen, når der kræves kort hærdningstid. Fæstner i princippet på alle mulige byggematerialer som fx 
træ, metaller (lakerede og ubehandlede), beton, metal, keramiske materialer, PVC, glas, sten, polystyren samt plast (ikke PE/PP/
PFTE). Mindst en af overfladerne skal være sugende/porøs.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Overfladerne skal være tørre og rene og uden fedt. Skær patronspidsen af til passende størrelse. Påfør på den ene overflade ved 
hjælp af en patronsprøjte. Påfør 5 mm bredde limstrenge i rækker med 50-100 mm afstand. Pres i 10 sekunder til ca. 2-3 mm lag. 
Styrkeopbygningen i limen begynder efter nogle få minutter, Det limede emne skal fikseres under hærdning (ca. 24 timer). Den 
endelige limstyrke opnås efter 1 døgn. Uhærdet lim vaskes bort med vand. Hærdet lim fjernes mekanisk. Styrken i en limfuge bliver 
aldrig større end underlagets bæreevne. Prøvelim altid plastik eller gummi. Limen fæstner ikke på fed plastik (PP/PE/PTFE).

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere oplysninger, 
se sikkerhedsdatabladet.
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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 arbejdsme-
tode 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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PURE FIX INTERIOR HIGH GRIP
PRODUKTDATABLAD



TEKNISKE DATA
Egenskaber inden påføring

Konsistens smidig masse

Lagringsbestandighet Lagres tørt og køligt.

Densitet 1.60 g/cm3

Egenskaber efter påføring

Arbejdstemperatur 5°C til 40°C/Produkt  15°C tll 
40°C

Hærdningssystem Hærder ved tørring

Farve Hvid

Limforbrug Limstreng ø 5mm 15 lpm/l

Brandfarligt Nej

Påføring Håndsprøjte
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