PRODUKTBLAD

Casco® Expresslim tubes 4 × 0,5 g
Cyanoakrylatlim med hög initial styrka, för limning av både porösa och icke-porösa material.
PRODUKTBESKRIVNING

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Lätt att använda med det lilla praktiska röret.

▪
▪
▪
▪

ANVÄNDNING

Hög initial styrka
Fäster direkt
Perfekt doseringspaket
Mycket bra långsiktiga prestanda

Speciellt avsedd för små föremål av metall, sten, porslin, keramik, gummi, styv plast, trä, kork, läder etc.

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas

Etyl-2-cyanoakrylat

Förpackning

4 x 0,5 g tuber

Färg

Transparent

Hållbarhet

Minst två år i oöppnad förpackning

Lagringsförhållanden

Vid 20 ° C eller lägre. Optimal lagringsstabilitet är vid +5 ° C

Densitet

1060 kg/m³

Torrhalt (volym)

Ca, 100 %

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Inga

Konsistens

Tunn vätska

TEKNISK INFORMATION
Servicetemperatur

–30 °C till +100 °C

APPLICERINGSINFORMATION
Omgivande lufttemperatur

+15 °C till +25 °C

Öppentid

Ca. 30 sec.
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Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad
är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata
kan variera beroende på omständigheter utanför vår

kontroll.

RENGÖRING AV VERKTYG

VIDARE INFORMATION

Rengör verktyg och torkade limfläckar med aceton,
Casco® Limtvätt eller liknande. Torkade lim måste avlägsnas mekaniskt. På huden torkas ej härdat lim bort
med en trasa och tvättas sedan med tvål och vatten.

Bindningenär fuktbeständig och tål en kortvarig påverkan av vatten, en långvarig påverkan av vatten bör
undvikas. Bindningen har god beständighet mot lösningsmedel och normala hushållskemikalier.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

"Fet" plast som polyeten, polypropen och teflon kan
inte limmas.

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen
konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

LAGSTIFTNING

För information och råd om säker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet
(SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska
och annan säkerhetsrelaterad information.

Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande
kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden
på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med
hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det
må vara varken härledas från denna information eller
från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid
användningen även tas till tredje mans ägande och
andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljningsoch leveransbestämmelser är gällande. Användaren
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den
aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

BEGRÄNSNINGAR

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET
Foggränssnittet måste vara rent, torrt och fritt från oljor, lösa aggregat, tvättmedel, släppmedel, vattentätning och andra föroreningar. Rengör med aceton och /
eller rugga upp ytorna med ett fint slippapper rekommenderas. Ta bort dammet.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se
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