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DK

Produkt Information:

Universallim 300
Den kendte gule tube, der løser de fleste opgaver
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Universallim 300 er en hurtigtørrende lim, der giver en klar limfuge, og
anvendes til limning af træ, keramik, kork, papir, karton samt visse
tekstiler, plasttyper m.m.
Den kendte gule tube, der ikke uden grund, har været hjemmets
universallim i 75 år.

Den kendte gule tube, der ikke uden grund, har
været hjemmets universallim i 75 år. Anvendes til
limning af træ, keramik, kork, papir, karton, sten,
visse tekstiler, plasttyper m.m.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Farve:
Konsistens:
Holdbarhed:
Emballage:

Limfuge:
Farve:
Bestandighed:

Opløsningsmiddelholdig celluloselim
Klar
Tyndt flydende
Mindst 2 år i tæt lukket emballage, ved tør og kølig opbevaring.
Varenr.

Størrelse

TUN-nr.

1000

12 ml tube (30 stk pak)

3442779

1006

12 ml tube (24 stk pak)

4662839

1100

40 ml tube

1644475

Klar
Temperatur:
Vand:

Limen tåler temperaturer op til ca. 70 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er
termoplastisk (d.v.s. styrken reduceres med øget temperatur).
God
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
Ved limning af metaller og kunststoffer vil en slibning af overfladerne give det bedste
resultat. De fleste materialer kræver dog normalt kun almindelig rengøring. Affedtning kan
evt. foretages med sprit eller acetone.
Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke.
Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en
prøve på et skjult sted.

Påføring:

Limen påføres den ene eller begge flader. Emnerne lægges sammen med et let pres
indenfor max. 3 minutter, mens limen fortsat er våd.
Ekstra styrke kan opnås ved at påføre fladerne lim af to gange. Efter første påføring skal
limen tørre helt op inden anden limpåføring foretages.
Emnerne skal holdes sammen mens limen tørrer.

Rengøring:

Limen afrenses / opløses med acetone.

Sikkerhed:
Sundhedsfareklasse:
Brandfareklasse:
Faresætninger:

Xi, Lokalirriterende
F, Meget brandfarlig
Irriterer øjnene.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Må ikke kommes i kloak.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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