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SPECIAL-LIM

Sida 1 1-komp. PUR-Lim
2-komp. PUR-Lim

Sida 2 2-komp. Epoxy-Lim
1-komp. Kontaktlim
2-komp. Akryl-Lim
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Vi har en hel del andra typer av lim att erbjuda på förfrågan.

Kontakta oss för mer information om enskilda produkter samt för prisuppgifter.
 

Med reservation för skrivfel.
OBS! Utseendet på etiketten kan skilja sig från verkligheten då utförandet ibland uppgraderas.
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PUR-LIM 1-komp. Polyuretan
1-komp. PUR-Lim härdar med hjälp av luftfuktigheten eller genom att man tillför fuktighet 
medels en fin vattendimma direkt på limfogen eller på materialet strax före sammanfogning. 
Detta är viktigt ifall luftfuktigheten i lokalen är för låg. Detta är också extremt viktigt vid limning 
av stora ytor och vid limning av helt diffusionstäta material som ej släpper igenom fuktighet.

CosmoPur K1
Snabbhärdande allround lim för trä, plast, metall, sten m.m.
1-komp. fuktighetshärdande, snabbhärdande lim med viss elasticitet efter härdning.
Uppnår redan efter ca 20-30 min. en hög hållfasthet. Fritt från lösningsmedel.
Beigefärgat lim med pastakonsistens som sväller svagt. K1 är ett allroundlim som 
passar utmärkt för limning såväl utomhus som inomhus. Uppnår D4-kvalite vilket
innebär högsta möjliga motståndskraft mot fukt och vatten och passar därför bra för
vårt nordliga klimat. K1 limmar metaller, aluminium, lackerat, plaster, polymerer, trä,
sten, klinkers, kakel, byggmaterial, isoleringar och mycket mera mot vartannat eller 
i olika kombinationer mot varandra. Ett lim som är mycket lämpat för limning av trä
såväl ute som inne. Ett bra val för limning av inredningar, möbler, fönster, dörrar,
golv, trappor, skyltar m.m. Även idealiskt för limning utomhus av stenpartier, murar, 
stentrappor och andra stenkonstruktioner. Levereras enbart i 310ml patroner. 

PUR-LIM 2-komp. Polyuretan
2-komp. PUR-Lim är kallhärdande reaktionslimmer som härdar genom att man blandar 2 olika komponenter.
Med kallhärdande menas att de härdar i rumstemperatur utan att man behöver tillföra värme. Dock förkortas
härdtiden och hållfastheten blir högre och vidhäftningen bättre om man tillför värme före eller under härdning.
PUR-Lim anses vara bra för limning av plaster och anses klara kyla och olika väderleksförhållanden bra.

CosmoPUR 1853 
Seghårt elastiskt lim. Långsamthärdande. Grafit färg.
2-komp. långsamthärdande konstruktionslim med initial härdtid på 
ca 5 tim., vilket gör att man har god tid på sig att fixera detaljer. 
Mixerröret kan återanvändas så länge öppettiden inte har passerats 
och på det viset minimeras också spillet. Ett lim lämpat för limning 
av bl.a. möbler, inredningar, detaljer till bilar, båtar och husvagnar 
och mycket mera. Limmet blir seghårt ca 65 shore D efter härdning 
och med viss elasticitet och är ämnat för limning av konstruktioner 
där man eftersträvar en elastisk fog med viss hårdhet. Ett allround
lim som kan användas för att limma plast, metaller, aluminium, 
lackerat, eloxerat, glas, trä m.m. Limmet är grafitfärgat och levereras
i 550g dubbelpatroner för manuella eller tryckluftsdrivna doserpistoler.

CosmoFen 874
Segelastiskt snabbhärdande lim. Vit färg.
2-komp. segelastiskt och snabbhärdande konstruktionslim. Uppnår 
en hög hållfasthet redan efter endast ca. 30 min. och uppnår 75% 
av full styrka inom 3 timmar. Anpassat för limning av detaljer där 
man vill erhålla en elastiskt fog med hög hållfasthet. Lämpat för
limning av inredningar, möbler, fordonsdetaljer och mycket mera. 
874 är särskilt lämpat för limning av akryl, PVC, polykarbonat, 
polymerer och andra plaster. Limmar även metaller, aluminium,
rostfritt, glas m.m. i olika kombinationer mot varandra. Hårdhet 
ca 55 shore D. Vitt till färgen och levereras i 900g dubbelpatroner 
avsedda för manuell eller tryckluftsdriven doserpistol.
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EPOXY-LIM 2-komp.
2-komp. Epoxy-Lim är kallhärdande reaktionslim som härdar genom att man blandar 2 olika komponenter.
Med kallhärdande menas att de härdar i rumstemperatur utan att man behöver tillföra värme. Dock förkortas
härdtiden och hållfastheten blir högre och vidhäftningen bättre om man tillför värme före eller under härdning.
Epoxy anses ha sin fördel vid limning av metaller och anses klara värme bättre än t.ex. PUR-Lim.

CosmoFen AL
Hårt lim för hög temperatur och ugnslackering. Grå färg.
2-komp. långsamthärdande konstruktionslim som efter härdning blir hårt 
och avsett för limning där man eftersträvar styvare konstruktioner. Initial 
härdtid på ca 6 tim. Limmar metall, lackerat, aluminium och glas. Limmar 
även plaster, glasfiber, PVC, ABS, sten, keramik m.m. Limmet kan bearbetas 
och övermålas såväl härdat som ohärdat. Klarar tillfälligt temperaturer upp 
till +230° vilket gör att man kan limma först och sedan ugnslackera. Det är 
också möjligt att lackera direkt på en öppen ohärdad limfog och sedan 
ugnslackera utan att vare sig limfog eller lackering blir demolerad. Grå färg. 
Levereras enbart i 890g dubbelpatroner avsedda för manuell eller tryck-
luftsdriven doserpistol. 

KONTAKT-LIM 1-komp.
1-komp.kontaktlim härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. När man limmar med 1-komp. så används Torrlimning
eller Våtlimning. Torrlimning innebär att man låter lösningsmedlet avdunsta tills limmet känns klibbfritt innan sammanfogning. 
Fixering är då inte möjlig. Våtlimning innebär att man lägger lim på ena eller båda sidorna och sammanfogar genast. I detta fallet 
så är fixering möjlig.

TexoFlex LD880  
Nitril-Lim. Kan infärgas i olika kulörer.
Ett transparent nitrilgummibaserat kontaktlim. Snabbverkande. För limning av  såväl små 
som stora ytor. LD880 är ämnat för att limma mjuk plasticiserad PVC och PU-material mot 
vartannat eller mot metall eller hård plast. Även för limning av textil, filt, nitril, cellplast, 
frigolit och trä. Bör helst användas med torrlimning som arbetsmetod. Limmet är även 
användbart för att ytskydda kanterna på dukar, filter, glasfiberdukar, presenningar etc. 
för att dessa inte skall fläka upp sig och kan även användas som skydd mot abrasion.
LD880 kan levereras infärgat i många olika färger på förfrågan. Detta är ett geleliknande
och trögflytande lim som ska penslas, spacklas eller rollas på ytorna. Levereras i 5 Lit. burkar. 

OBS! Vi har många andra kontaktlim att erbjuda på förfrågan.

AKRYL-LIM 2-komp.
2-komp. Akryl-Lim MMA (metylmetakrylat)  är kallhärdande reaktionslim som härdar genom att man blandar 2 olika komponenter.
Akryl är lämpat för limning där man ställer stora krav på hög hållfasthet och styrka. Spaltfyllnad dock max 4mm.

TexoCryl MMA 6010
Extra starkt lim. Snabbhärdande. Gul/Vit färg.
2-komp. snabbhärdande konstruktionslim avsett för fogar som utsätts för 
stora krafter. Blir efter härdning seghårt med viss elasticitet. Har en initial 
härdtid på ca 12 min. Uppnår ca 60% av full styrka efter endast 30 min.
Limmar metall, rostfritt, aluminium, gjutgods, plaster och kompositer. 
Ett konstruktionslim lämpat för fordonsindustrin, båttillverkning, skylt-
industri, fönsterindustrin, möbeltillverkning och mycket mera. 
Levereras enbart i 400ml dubbelpatroner avsedda för doserpistol.
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Manuella och tryckluftsmatade doserpistoler till 310ml enkelpatron 
samt till 550g och 890/920g dubbelpatroner.            

 

RENGÖRINGAR
Pudol AZC Citro
En vattenspädbar rengöring för alla ytor som tål vatten.
En alkalisk vattenspädbar kraftrengöring som löser svår smuts. Rengör från olja,
fett och annan svår smuts. För rengöring av svårt nedsmutsade maskiner, verktyg,
redskap, utrustningar och golv. Spädes efter behov.
Även för lättare smuts och användes då för rengöring av inredningar, vitvaror,
stengolv, plastgolv, bad- och duschutrymmen, tvättfat m.m. Kan användas på alla
vatten- och alkaliebeständiga material. Kvarlämnar en fräsch doft av citrus .
Husväggar kan effektivt tvättas rena före målning. Efterskölj noga före målning.
1 Lit. Flaskor.

TexoClean 400
Avfettning/Rengöring på sprayflaska.
En allround rengöring/avfettning för metall, aluminium, glas, sten, keramik, många plaster m.m. 
Löser snabbt och effektivt hårt sittande och mycket svåra försmutsningar. Löser oljor, gummirester,
lim- och färgrester, tjära, kåda, sot m.m.
Löser även fett, silikoner, skyddsfilmer, vaxer, rostskyddsmedel, klisterrester m.m.
Löser dekaler och etiketter. Rengör även effektivt gjutverktyg från icke härdade Polyuretanrester 
och andra restpartiklar efter gjutning. 
Rengör och avfettar verktyg, maskiner, motorer, redskap, kedjor, utrustningar m.m. 
Snabbverkande och avdunstar totalt utan att lämna kvar några rester. Kan användas som 
rengöring före limningar och före målning eller lackering. Mycket effektiv.
400ml aerosolflaskor.

DOSERPISTOLER
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