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PRODUKTBESKRIVELSE
Løsemiddelfri, akryl/vannbasert monteringslim med ekstrem monteringshugg og høy sluttstyrke. Slitestyrken oppnås allerede etter
ett døgn. Limet påføres enkelt med en patronsprøyte uten å renne. Limet har en fyllingsevne og absorberer støt i underlaget.
Tilveiebringer et stivt klebeskjøt med høy limstyrke når du limer overflater der minst én av flatene er absorberende. Egnet for liming
i miljøer med inneklima eller der fugen er beskyttet mot fuktighet og nedbør. Limrester vaskes lett bort med vann.

BRUKSOMRÅDE
Pure Fix High Grip brukes til liming av de fleste typer materialer på tørre underlag. Brukes hovedsakelig innendørs eller på andre
områder uten økt luftfuktighet. Bruk limet når det kreves kort herdetid. Festes til i utgangspunktet alle eksisterende byggematerialer
som tre, metaller (lakkert og ubehandlet), betong, metall, keramiske materialer, PVC, glass, stein, celleplast og plast (ikke PE/PP/
PFTE). Minst én av flatene må være absorberende/porøs.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Overflatene skal være tørre og rene og fri for fett. Klipp av patronspissen til riktig størrelse. Påfør på den ene overflaten med en
patronpistol. Påfør limstrenger 5 mm brede i rader med 50-100 mm avstand. Trykk i 10 sekunder til omtrent 2-3 mm lag.
Styrkeoppbyggingen i limet begynner etter noen minutter. Det limte elementet skal fikseres under herding (ca. 24 timer). Endelig
limstyrke oppnås etter 1 dag. Ikke herdet lim vaskes av med vann. Herdet lim fjernes mekanisk. Styrken til et limfugen er aldri
høyere enn underlagets bæreevne. Prøvelim alltid plast eller gummi. Limet fester seg ikke til fet plast (PP / PE / PTFE).

ARBEIDSBESKYTTELSE
Innholdet i produktet er ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon,
se sikkerhetsdatabladet.
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring
Konsistens

smidig masse

Holdbarhet

Oppbevares tørt og kjølig.

Tetthet

1,60 g/cm3

Egenskaper etter påføring
Arbeidsstemperatur

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

Herdesystem

Herder gjennom tørkning

Farge

Hvit

Limforbruk

Limstreng ø 5 mm 15 lpm/l

Brannfarlig

Nei

Påføring

Håndsprøyte
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