
PRODUKTBESKRIVELSE
Hurtig hærdende 1-komp. cyanoakryllim. Fugtighed virker som katalysator og gennem polymerisation opnås hurtigt stærke far-
veløse limfuger.

ANVENDELSE
Plastvarer, bil tilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, præcisionsinstrumenter, urmagere og juvelindus-
tri.  Typiske underlag: Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, alle typer av plastmateriale (dog ikke polyethylen og teflon) og 
metaller

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Forbehandling af overflader og lim: Fladerne der skal limes skal være tørre og fri for støv, olie og rust. Rene og jævne flader giver 
det bedst mulige resultat. For optimalt rene flader, bearbejd mekanisk eller afrens med acetone.  Inden anvendelse skal limen have 
været opbevaret i stuetemperatur i mindst et døgn. Emballagen bør under ingen omstændighed åbnes før den har stuetempera-
tur.  Påføring: Den nødvendige mængde lim, påføres i et jævnt lag på fladen. Normalt er det tilstrækkeligt at påføre lim på én side. 
Den bedste limfuge opnås ved, at minimal mængde lim påføres. For at opnå et jævnt lag lim kan en polyethylen spartel anvendes.  
Efter påføring af lim, lægges limfladerne hurtigt sammen, fladerne presses hårdt sammen indtil limen begynder at hærde. Når fla-
derne er lagt sammen bør de ligge uberørte til limen er hærdet fuldstændigt.

SIKKERHED
Når store mængder Bostik 7431, 7432 anvendes, er det nødvendigt med god ventilation på arbejdspladsen.  Kontakt med huden 
skal undgås eftersom limen tørrer med det sammen. Lim som er tørret på huden kan tages væk med acetone eller neglelakfjerner. 
Det er også muligt at fjerne limstænk med lunkent vand og sæbe.  Tørret og hærdet lim kan let tages væk mekanisk.  Vigtigt at 
stænk af lim i øjnene undgås, benyt beskyttelses-briller.  Skulle stænk fra limen komme i øjnene, hærder den med det samme. 
Skyld øjnene med lunkent vand og kontakt læge. Ved permanent arbejde med limen, anbefales det at have øjenbadevand i nær-
heden.  Limen skal opbevares utilgængelig for børn.

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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resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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