
Akryl-Lim mma ; TexoCryl MMA6010
2-komp. snabbhärdande mma-lim utvecklat för att ge extra starka och resistenta limfogar.

TexoCryl MMA6010 är ett extra starkt lim avsett för fogar som utsätts för stora krafter.
TexoCryl MMA6010 är ett relativt snabbhärdande lim som snabbt uppnår hög hållfasthet.
TexoCryl MMA6010 uppnår en hög draghållfasthet och skjuvhållfasthet.
TexoCryl MMA6010 är utvecklat för att konstruktionslimma metall, rostfritt, aluminium, gjutgods, plaster och kompositer.
TexoCryl MMA6010 användes för limning inom bl.a. bil-, fordons-, båt-, skylt- och fönsterindustrin.
TexoCryl MMA6010är ett ypperligt lim för att snabbt laga bilkarosseridetaljer och skador på bilar, husbilar, husvagnar etc.
TexoCryl MMA6010 år mycket universellt och limmar en mängd olika material utan behov av primers. 
TexoCryl MMA6010 varken krymper eller sväller. Torrhalt 100%.

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS Metylmetakrylat. 
FÄRG Gul-/Vitaktigt. 
VISKOSITET Gel. Ca 120.000-150.000 cps.
KONSISTENS Seghårt efter härdning.
BLANDNING Volym 100:100. 
BLANDNINGSTID ca 30 sek.
ÖPPETTID ca 7 min.
PRIMÄR HÄRDTID ca 9-12 min. 
UTHÄRDAT ca 24 tim. 
HÅLLFASHETSTEST Upp till 12-15 Nmm2 efter 30 min. och upp till 20-25 Nmm2 efter 24tim. beroende på materialer.
ARBETSTEMP. Helst rumstemp. Dock lägst +5°C.  Ju lägre temp. desto längre härdtid.
TEMP.OMRÅDE ca -55° C till ca +120°C.
SPALTFYLLNAD max 4mm.
RENGÖRING Icke härdat lim borttages med TexoClean.
FÖRPACKNING Dubbelpatron om 400ml. 
LAGRING ca 12 mån.

Svalt, mörkt samt tillsluten förpackning i väl ventilerat utrymme och i en temp. om max +25°C.
Optimal lagringstemp. är mellan +2 till +8°C för längst hållbarhet.
OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är inte detsamma som sista förbrukningsdag.
Kontakta LIMUS för mer information.

MILJÖ och HÄLSA Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT UN-Nr 1133. Klass 3. Vid ADR även LQ. (LQ = Limitied quantities. Fria mängder farligt gods). 

ANVÄNDNING
Detaljerna som skall limmas bör vara väl förbehandlade, rengjorda och avfettade. Placera ett mixerrör på dubbelpatronen. 
Limmet blandas automatiskt i mixerröret när du matar fram lim. Se till att det kommer lika mängder lim från bägge rören 
och att det inte sitter torkat lim i något av utloppen. Se till att limmet blandats ordentligt innan du använder limmet. 
Lägg sedan lim på ena sidan och sammanfoga detaljerna inom öppettiden. Använd press för att fixera detaljerna.
OBS! Blandningsröret behöver ej bytas så länge man använder detsamma och kvarvarande lim däri, inom öppettiden. 
Om man inte vill använda mixerrör så kan man spruta ut lim på ett plant underlag, blanda och applicera för hand.  

Kontakta LIMUS för utförligare information. 

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, 
testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje 
användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett för köparen vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. 
Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller 
överlåtas till ägaren.

Sida 1:1
Version 20

Tekniskt Datablad (TDB)

Hantverkaregatan 3,  S-576 35 Sävsjö
Tel: +46-(0)382-14020       E-post: info@limus.se       www.limus.se

 limus 
 1990 everlimuslimus


	Sida 1

