
PRODUKTBESKRIVELSE
Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim på neoprenbasis. Tynd og smidig konsistens.

ANVENDELSE
Til limning af gummi, læder, metal, laminat og lign. materialer. Specielt velegnet til emner, der er svære at lægge i pres.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Limfladerne skal være tørre og rene. 2. Stryg lim på begge flader og lad tørre indtil limen ikke er klæbrig � ca. 15 minutter. 3. 
Pres sammen. Lad tørre. Limpletter fjernes med acetone.

SIKKERHED
Limen er meget brandfarlig. Farlig ved indånding. Kan være farlig ved fortæring. Opbevares utilgængelig for børn. Opbevares ad-
skilt fra andre antændelseskilder.  Rygning forbudt. Sørg for god ventilation.  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
KONTAKTLIM A3



TEKNISKE DATA

Materialetype: Kontaktlim

Bindemiddel: Neopren (syntetisk gummi), 
syntetisk harpiks, stabilisa-
torer

Konsistens: Tyndtflydende

Farve: Beige

Brandfarlig: Limen er brandfarlig

Lagring: 2 år i uåbnet emballage

Påføringshjælpemiddel: Pensel eller spartel

Rengøring: Acetone

Fugtbestandighed: Meget god. Limfugen er uo-
pløselig i vand

Temperaturbestandighed: 7 døgn gammel limfuge har 
god holdfasthed op til +90 - 
100ºC

KONTAKT OS

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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