
PRODUKTBESKRIVELSE
Hurtigtørrende, syntetisk tætningslim med meget god vedhæftning mod metal.

ANVENDELSE
Specielt velegnet hvor der kræves en tætning, som er bestandig over for olie, benzin, fugt, vand, svage syrer og alkalier. Beregnet 
til tætning/limning af pladekonstruktioner.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fladerne som skal tætnes skal være tørre, rene og fedtfrie. Påføres i en tykkelse på 3-6 mm. Påføring kan ske med pensel eller 
Bostik hånd- eller trykluftsprøjte. Danner en overfladefilm i løbet af 5 mintter og er gennemhærdet efter ca. 2-3 dage

SIKKERHED
Produktet er brand- og sundhedsfarligt. Anvendelse forudsætter effektiv ventilation eller brug af åndedrætsbeskyttelse type A2.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
TÆTNINGSLIM 1760



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Nitrilgummi

Konsistens: Tyktflydende

Densitet: Ca. 0,99 g/cm²

Tørstof: 51 ± 1 vægt-%

Arbejdstemperatur: Ikke under +5ºC på grund af 
risiko for kondens

Opløsningsmiddel: Ketoner/Bostik Fortynder nr. 4

Brandfarlig: Ja, dog ikke ved tør limfuge

Flammepunkt: -6ºC

Frostfølsom: Ja

Lagring: 2 år ved 0 til +20ºC i uåbnet 
emballage

Farve: Aluminium

Egenskaber efter påføring

Overmalbar: Ja

Klæbefri overflade: Indenfor 5 minutter

Tørring: 2-3 døgn

Temperaturbestandighed: -30 til +95ºC

Ældningsbestandighed: Meget god

Kemikaliebestandighed: Mod vand, olie, benzin, svage 
syrer og alkalier

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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