
BESKRIVNING AV PRODUKT
Tätningslim 1760 är ett fogfyllande, snabbtorkande syntettätningslim. Tätningslim 1760 har mycket god vidhäftning mot metall 
och ger lufttäta fogar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Speciellt lämplig för ventilationssystem där det krävs en tätning som är beständig mot olja, bensin, fukt, vatten, svaga syror och 
alkalier.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna som skall tätas skall vara torra, rena och fettfria. Applicera med pensel, Hand- eller tryckluftspruta. 1760 Tätningslim bildar 
ett ytskinn inom 5 minuter och är genomhärdad efter ca 2-3 dagar.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är brandfarlig och vådlig. Användningen förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För 
ytterligare information se varuinformationsblad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
TÄTNINGSLIM 1760



TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Nitrilgummilim

Konsistens Tjockflytande massa

Densitet ca 1,3 g/cm²

Torrhalt Ca 50 %

Arbetstemperatur Bör ej understiga +5ºC ber-
oende på kondensrisk

Förtunning Produkten ska inte förtunnas

Brandfarlig Ja. Torr limfog ej brandfarlig.

Flampunkt -18ºC

Frostkänslig Ja

Lagring 2 år vid +5 till +25°C i 
obruten förpackning

Färg Aluminium

Egenskaper efter applicering

Övermålningsbar Ja

Klibbfri yta Ca 5 minuter

Torkning 2-3 dygn, beroende på fogens 
utformning och omgivningens 
temperatur

Temperaturbeständighet -30° till +90°C

Åldringsbeständighet Mycket god

Kemikaliebeständighet Mot vatten, olja, bensin, 
svaga syror och alkalier
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