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ExpressLim
Cyanoacrylatlim til limning af tætte og
porøse materialer. Anvendes til
smålimninger af metal, sten, porcelæn,
keramik, gummi, hård plastik, træ, kork
og læder.

TEKNISKE DATA
Produkttype: Expresslim
Basis: Ethylcyanoacrylat
Konsistens: Tynd væske
Farve: Transparent
Tørstof: 100 %
Vægtfylde: Ca. 1.050 kg/m³
Hærdetid: 5-90 sekunder afhængig af materialet.
Fuld limstyrke opnås efter ca. 24 timer
Anvendelsestemperatur: Stuetemperatur
Limfugens bestandighed: -30 °C til +100 °C
God bestandighed mod vand og kemikalier
RENGØRING
God renlighed bør overholdes, Limen binder
øjeblikkeligt ved kontakt med hud og øjne og bør
derfor anvendes med omtanke. Læs emballagens
brugsanvisning nøje. Såfremt man får lim i øjnene, skal
der omgående skylles med store mængder vand og
søges læge. Kommer limen i kontakt med huden, hold
da det berørte hudparti under vand, indtil limen løsner
eller rens med acetone.
NB! Brug ikke vold for at løsne limfugen.

• Hurtig hærdning
• God limstyrke

BEGÆRNSNING
Hæfter ikke på fede plasttyper som polyethylen,
polypropylen og teflon.
Anvendelse på glas giver ikke en permanent stærk
limfuge.
FORBRUG
1 dråbe pr. 3-5 cm²
EMBALLAGE
5 gram
HOLDBARHED OG OPBEVARING
24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur.
Optimalt ved 5 °C. Frostfrit.
BORTSKAFFELSE
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med
produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende
regler og love.
SIKKERHED & MILJØ
NB! Klæber til huden og øjnene på kort tid.
Anvend produktet med forsigtighed.

FORBEHANDLING
Fladerne skal være rene, tørre og fedtfri. Slibning med
fint sandpapir optimerer vedhæftningen

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr
som fx handsker, briller m.m.

PÅFØRING
Flasken åbnes ved at trykke på de glatte flader på
hætten og samtidig dreje mod uret. Påfør et tyndt lag
lim på den ene flade. Pres emnerne sammen straks
efter limpåføring og hold dem sammenpresset til limen
er hærdet.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for
produktet på www.casco.dk.

Opbevares utilgængeligt for børn.
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BEMÆRK
Følg de relevante produktdatablade ved brug af
supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at
producenten kontaktes for yderligere information.
Følg kravene i de gældende bygningsreglementer,
retningslinjer og datablade.
Se venligst det landespecifikke datablad.
Denne produktinformation erstatter alle tidligere
udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring.
Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at
finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger
uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede
resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en
problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig
kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk

