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CYANOAKRYLAT-LIM (Snabblim)
1-komp. snabbhärdande Cyanoakrylater Ultimate Performance (UP) utvecklade för att uppnå högsta möjliga hållfasthet. 
Cyanoakrylater härdar optimalt i rumstemperatur, vid luftfuktighet högre än 50% och när syre inte finns närvarande i spalten 
eller materialet. Detta är allroundlim som snabbt och effektivt limmar de flesta material i olika kombinationer mot vartannat.
Levereras som standard i 50g runda och ovala flaskor samt 500g runda flaskor. 25g ovala flaskor på förfrågan.

TexoPlast UP707 Trögflytande.
Viskositet 1.200-1.800cP. Allroundlim för de flesta material. Spaltfyllande. Lämpat för limning av trä och porösa material.

TexoPlast UP708 Extra trögflytande.
Viskositet 1.800-2.800cP. Allroundlim för de flesta material. Extra spaltfyllande. Lämpat för limning av trä och porösa material.

TexoPlast UP710 Extra tunnflytande.
Viskositet 12-32 cP. Extremt snabbhärdande. Kräver fina kontaktytor. Lämpat för svårlimmade plaster och elastomerer.

TexoPlast UP711 Tunnflytande.
Viskositet 40-80 cP. Snabbhärdande lim för material med goda kontaktytor. Limmar plaster, elastomerer och metaller.

TexoPlast UP712 Lättflytande.
Viskositet 90-180cP. Lättflytande. Lämpat för limning av EPDM och andra elastomerer mot metaller och lackerat.

TexoPlast UP713 Lätt medeltrögt.
Viskositet 250-500cP. P.g.a sin viskositet ett mycket lämpligt allroundlim. Limmar de flesta material såsom ABS, PVC, polykarbonat, 
akryl, EPDM, neopren, nitril, metall, stål, trä, balsa, läder, textil, frigolit m.m. i olika kombinationer. Ett bra lim för plaster.

TexoPlast UP714 Medeltrögt.
Viskositet 500-800cP. P.g.a sin viskositet ett mycket lämpligt allroundlim. Samma typ som UP713 fast mer trögflytande.

AKTIVATOR till CYANOAKRYLAT-LIM
Aktivatorn användes för att härda cyanoakrylater när limmet har svårt att härda på egen hand.
Aktivatorn hjälper limmet att härda när temperaturen eller luftfuktigheten i lokalen är för låg eller 
när syre finns närvarande i spalten och materialet. Aktivatorn används också för att påskynda 
härdningen av de mer trögflytande limmerna samt för att härda lim på öppna ytor. 
Aktivator bör alltid användas vid limning av poröst trä, textil och andra porösa material. 

TexoPlast CA778S Aktivator/Härdare. Aerosol.
Allround. Heptanbaserad. Kan användas på alla material. 200ml sprayflaska. 

TexoPlast CA778 Aktivator/Härdare. Lösvikt.
Allround. Heptanbaserad. Kan användas på alla material.
100ml glasflaskor för spraypump, 200ml plastflaskor med spraypump
samt 500ml påfyllnadsflaskor. 

TexoPlast CA777 Aktivator/Härdare. Lösvikt.
Extra snabbverkande. Acetonbaserad. Bör ej användas på känsliga plaster.
100ml glasflaskor för spraypump samt 500ml påfyllnadsflaskor. 
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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 813 
Speciellt lämpat för limning av trä och frigolit samt sandwich. 
1-komp. starkt svällande segelastiskt lim. Ljust brunt till färgen med en sirapsliknande konsistens. 
Mycket lämpat för limning av olika typer av träslag, även oljigt och tryckimpregnerat. 813 limmar
trä, cellplast, frigolit, plaster, metaller, lackerat och mycket mera i olika kombinationer. 
Ett lim idealiskt för limning av sandwich-konstruktioner. 
Levereras i 750g flaska med spetskapsyl samt 10kg dunk. 

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.

CosmoFen DUO 
Hårt lim för stabila fogar. Långsamthärdande. Beige färg.
2-komp. konstruktionslim med initial härdtid på ca 6 tim., vilket gör att man har god 
tid på sig att fixera detaljerna. Mixerröret kan återanvändas så länge öppettiden inte
har passerats och på det viset minimeras också spillet. Ett lim lämpat för limning av 
bl.a. fönster, dörrar, skyltar, inredningar och mycket mera. Limmet blir mycket hårt 
efter härdning, ca 85 shore D. Lämpat för limning av konstruktioner där man vill
uppnå en stabil fog. Ett mycket allround lim som kan användas för att limma plast, 
metall, aluminium, lackerat, eloxerat, glas, trä m.m. Klarar tillfälligt temperaturer 
upp till +230° vilket gör att man kan först limma och sedan ugnslackera. Beige färg.
Levereras i 550g eller 900g dubbelpatroner för anpassade doserpistoler. 

CosmoPUR 1853 
Seghårt något 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.
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Forts. PUR-LIM 2-komp. Polyuretan
CosmoFen 874
Segelastiskt och snabbhärdande allround-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, men 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.

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 
detaljerna 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 tryckluftsdriven doserpistol. 

KONTAKTLIM 
1-komp. Kontaklim 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 även infärgas i olika kulörer.
Ett transparent nitrilgummibaserat kontaktlim. Snabbtorkande. 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 vid behov infärgas i olika kulörer. Detta är ett geleliknande och trögflytande
lim som ska penslas, spacklas eller rollas på ytorna. 5 Liters burkar. 

ThixoFix 
Kontaktlim för många olika material. Gele-konsistens. Droppfritt.
Ett 1-komp. lösningsmedelsbaserat polykloroprenbaserat kontaktlim som lämpar sig för
limning av följande material i olika kombinationer mot varandra: Trä, spånskivor, masonit, 
träfiberplattor, hårdpapp, USB-plattor, MDF, laminat, gipsplattor, kork, gummi, läder, 
kardborre, filt, textil, ABS, plaster, metall, lackerat m.m. Limmet är helt droppfritt. 
Kan användas såväl vågrätt som lodrätt. Rinner inte och droppar inte.
Levereras i 1 och 5 Liters burkar.
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PVC-LIM 
CosmoFen PLUS PVC.
Limmar hård PVC snabbt och effektivt.
1-komp. lösningsmedelsbaserat lim för limning av hård PVC. Limmet mjukgör PVC 
och härdar sedan genom att ingående lösningsmedel avdunstar och därigenom 
återgår den mjukgjorda PVC:n till hård PVC igen. Ger snabbt starka och hållfasta fogar. 
Limmet är lämpat för limning inom sanitär, rördragning och pooltillverkning. Givetvis 
lämpat för limning av alla former av konstruktioner där man använder hård PVC-plast 
vid tillverkning. Limmet är transparent och levereras endast i 200ml tuber. 

TRÄ-LIM
1-komp. lim avsedda för limning av trä. För limning såväl utomhus som inomhus.
Klass D3 och D4. Kan även användas till fanering.

CosmoColl FL37
Extra starkt D3-lim för dig som ställer höga krav.
Dispersionslim för limning av fönster, möbler, inredningar och andra träprodukter där 
man ställer stora krav på hög hållfasthet över lång tid. Innehåller ej krita och skonar 
därmed klingor, fräsar och andra verktyg. Hög värmehållfasthet. Godkänt enl. IFT för
limning av fönster. Glasklart efter härdning. Dynamisk viskositet ca. 12-14.000 mPa.s.
500g flaskor med vridkapsyl, 1kg flaskor med spetskapsyl samt 5kg, 10kg och 30kg hink.

CosmoColl FL44
1-komp. D4-klass utan att man behöver tillsätta härdare.
1-komp. dispersionslim för limning av fönster, dörrar, bastudetaljer, inredningar och 
andra träprodukter där man ställer extra höga krav på limmets motståndskraft mot 
fukt och vatten. Limmet uppnår D4-klass utan att man behöver tillsätta härdare. 
Innehåller ej krita och skonar därmed klingor, fräsar och andra verktyg. Blir glasklart
efter härdning. Kan lagerhållas upp till 9 mån. Dynamisk viskositet ca 5.500 mPa.s.
Viskositeten ökar dock under lagerhållning. Godkänt enl. IFT för limning av fönster. 
Levereras i 500g flaskor med vridkapsyl, 1kg flaskor med spetskapsyl samt 5kg, 10kg,
12kg och 30kg hink.

DOSERPISTOLER 
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           Manuell till 310ml enkelpatroner                             Tryckluftsdriven till 310ml enkelpatroner

             Manuell till 550g och 890/900g dubbelpatroner              Tryckluftsdriven till 550g och 890/900g dubbel patroner



RENGÖRINGAR
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Pudol AZC Citro
En vattenspädbar rengöring för alla ytor som tål vatten.
En alkalisk vattenspädbar kraftrengöring som löser svår smuts. För rengöring
av maskiner, verktyg, utrustningar, redskap, inredningar, vitvaror, husväggar,
stengolv, plastgolv, bad- och duschutrymmen, tvättfat m.m. 
Kan användas på alla vatten- och alkaliebeständiga material såsom på metall, 
aluminium, rostfritt, lackerade ytor, plastbelagda ytor, kakel, glas, emalj, sten, 
konstläder m.m. Spädes med vatten efter behov. Kvarlämnar en fräsch doft
av citrus som sitter kvar länge.
Husväggar kan effektivt tvättas rena före målning. Efterskölj noggrant.
Svårt nedsmutsade ytor rengöres effektivt med koncentrat eller stark spädning.  
Olja, fett, skokräm, gummirester etc. borttages med en ren trasa 
som är lätt fuktad med koncentrat. 1 Lit. flaskor samt 10 Liters dunk.

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. Mycket effektiv. 
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. 400ml aerosolflaskor.
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