
Trä-Lim ; DS-400.210 CosmoColl FL44
1-komp. Dispersionslim av D4-kvaliteé utan att härdare behöver tillsättas. Lång brukstid. 

CosmoColl FL44 är ett trälim avsett för all typ av trälimning där höga krav ställs på limfogens motståndskraft mot fukt och vatten. 
CosmoColl FL44 är ett ypperligt lim för all typ av trälimning såväl utom- som inomhus. 
CosmoColl FL44 lämpar sig för limning av fönster, dörrar, stolpar, köksinreden, bad- och duschinreden, bastuinreden, vattenkar m.m.
CosmoColl FL44 är ett 1-komp. högkvalitativt och extra vattentåligt dispersionslim som vid limning uppnår D4-kvalité enl. DIN EN204.
CosmoColl FL44 uppnår D4-kvalite utan att blandas med härdare. Godkänt enl. IFT-riktlinjer för limning av träfönster.
CosmoColl FL44 innehar Rosenheim-Certifikat. D4-kvaliteén har bekräftats vid institutet för fönsterteknik, IFT i Rosenheim, Tyskland.
CosmoColl FL44 är användbart för såväl montagelimning som yt- och blocklimning och även utmärkt till fanering. 
CosmoColl FL44 kan användas för limning av såväl små som stora detaljer och limmar både mjuka, hårda och exotiska träslag. 

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
TYP Dispersion.
FÄRG Vit/Opak. (Transparent efter härdning).
KONSISTENS Segelastiskt.
VISKOSITET Dynamisk ca 5.500 mPa.s.
SPEC.VIKT ca 1,08g/cm³.
PH-VÄRDE ca 3.
ARBETSTEMP. Lägst +6°C.
ÖPPETTID ca 17 min. vid +20°C.
PRESSTID ca 15-22 min. helt beroende av temp., träslag, limmängd etc.

Foglimning 22 min. vid +20°C, 7 min. vid +60°C samt 3,5 min. vid +80°C.
Ytlimning 15 min. vid +20°C och 10 min. vid +60°C.
Högfrekvenslimning 0,5-4 min.

TEMP.OMRÅDE ca -30° till +90°C. Tillfälligt +120°C.
VÄRMEHÅLLFAST 7,8 N/mm2 enl. WATT 91 DIN EN14257.
PRESSTRYCK Stapelpress 0,2-0,4 N/mm².
FUNKTIONSHÅLLFAST Helt beroende på temp., träslag och fuktighet etc. Gör egna prover.
ÅTGÅNG ca 150g/m2 men helt beroende på material.
RENGÖRING Spill, överskott och verktyg rengöres med ljummet vatten. 

Uthärdat lim borttages med Cosmo CL-300.120
FÖRPACKNING 500g flaskor med vridkapsyl. 20x500g/fp. 

1kg flaskor med spetskapsyl. 11x1kg/fp.
5kg, 12kg samt 30kg hink. Tapphals i locket på 12kg och 30kg. Även i botten på 30kg hink.

LAGRING ca 9 mån.
Lagerhålles mörkt, torrt och i en temp. mellan +15 till +25°C. Skyddas mot kyla och frost.
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 Ej farligt gods. Skyddas mot frost. Använd värmetransport vid temp. lägre än +8°C. 

ANVÄNDNING
Rör om limmet före användning. Eller skaka flaskan. Rengör ytorna som skall limmas.
Oljiga träslag bör rengöras med en ytavfettning samt slipas direkt före limning.
Lägg lim på ena sidan och sammanfoga detaljerna inom öppettiden. Omgående efter
sammanfogning skall detaljerna fixeras och press skall användas vid behov till dess att
en funktionshållfasthet har uppnåtts. Observera att exakta öppettider samt presstider,
härdtider och hållfastheter samt andra egenskaper kan endast fastställas genom att
man själv utför egna prover, eftersom dessa tider och egenskaper är helt beroende
av temperatur, limmängd, fuktighet i material, fuktighet i omgivningsluften, materialtyp,
styrka vid press och andra kriterier. Gör därför alltid egna tester före varje användning för
att säkerställa att lim och limmade detaljer motsvarar dina högt ställda krav och kriterier.
Vid kontakt med metall och vissa träslag (beroende på innehållet), så kan limmet missfärgas. 

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.
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