
PRODUKTBESKRIVELSE
2-komponent epoxylim, ekstra hurtighærdende. Fugefyldende svag gulagtig lim. Hærder på 90 sekunder og når fuld styrke efter 
15 minutter.

ANVENDELSE
Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plasttyper o.lign.Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste op-
løsningsmidler. Kan slibes og overmales. Tåler temperaturer fra -50ºC til +65ºC.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. For at få den bedste vedhæftning, slib fladen med sandpapir. För bästa fäste rug-
ga upp ytan med ett slippapper. Vask glas og andre hårde flader med et alkalisk rengøringsmiddel og skyld med rent vand og lad 
tørrel 2. Knæk sprøjtens hætte af, tryk en passende mængde lim ud og sæt hætten på igen. 3. Bland omhyggeligt i ca. 15 sek. 
blandet lim skal omgående bruges. 4. Påfør limen på begge flader. Pres sammen omgående og hold fladerne fast. Forsegl efter endt 
anvendelse.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning klassificeret som lokalirriterende og miljøfarligt. Er ikke brandfarligt.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
EPOXY 90 SECONDS



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Limtype: 2-komponent epoxy

Farve: Base: Neutral - Hærder: Gul

Densitet: Blandet lim 1,16

Brandfarlig: Nej

Opbevaring: 3 år i uåbnet emballage

Egenskaber efter påføring

Farve: Svag gul

Fugtbestandighed: Meget god ved temporær 
vandpåvirkning. Ikke egnet til 
permanent kontakt med vand. 
Meget god bestandighed mod 
normale husholdningskemika-
lier og opløsningsmidler.

Rengøring: Værktøj rengøres med ac-
etone. Hærdet lim fjernes 
mekanisk.
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TLF 042-19 50 00
info.se@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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