
PVC-Lim ; CosmoFen PLUS  (SL-660.110)
1-komp. lösningsmedelbaserat lim avsett för snabb konstruktionslimning utav hård PVC.

CosmoFen PLUS användes inom fönsterindustri, sanitet, rörmokeri, pooltillverkning, rörkonstruktion m.m. för limning av hård PVC.
CosmoFen PLUS har mycket god stabilitet och utmärker sig för god temperaturbelastning.
CosmoFen PLUS har även ett utomordentligt gott UV-motstånd. 
CosmoFen PLUS limmar även andra termoplaster.
CosmoFen PLUS blir nästintill helt osynligt efter härdning. Vit färg finns på förfrågan.

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS Vinylklorid-Polymer i lösningsmedel.
FÄRG Glasklart. (Vit finns på förfrågan)
KONSISTENS Seghårt.
VISKOSITET ca 3.100 mPa.s
SPEC.VIKT ca 0,99 g/cm³.
ÖPPETTID ca 60 sek. i rumstemp.
PRIMÄR HÄRDTID ca 2-4 min. i rumstemp.
UTHÄRDAT 24 tim.
FLAMPUNKT -14°C.
TÄND.TEMP. +212°C.
ARBETSTEMP. Helst rumstemp. Dock lägst +5°C.
RENGÖRING Hård PVC rengöres med CosmoFen 5.

Verktyg rengöres med Cosmofen 10.
Övrigt rengöres med CosmoFen 60.

FÖRPACKNING 200ml tuber. 30x200ml/fp. 
LAGRING ca 12 mån.

Mörkt, torrt, väl tillslutet och i väl ventilerad lokal mellan +15° till +25ºC.
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 = Limited quantities. Fria mängder farlig gods). 

ANVÄNDNING
Se till att ytorna som skall limmas är väl rengjorda och avfettade. Rengör helst med CosmoFen 10, 20 eller 60. Lägg lim på
båda sidorna och sammanfoga detaljerna inom 30-60 sek. Fixera detaljerna med press i ca 2-4 min. Därefter uppnås snabbt
en funktionshållfast limfog. Dock skall ytorna belastas först efter minst 16 tim. Beroende på användningsområde kan diffusion 
av lösningsmedel pågå i upp till 8 veckor. OBS! Vi rekommenderar att alltid rengöra PVC med Cosmofen 10, 20 eller 60 före 
limning för optimalt resultat. Vid limning av PVC/Renolit rekommenderar vi att inte utsätta limmade detaljer för högre temp. 
än max +25°C och att undvika starkt solljus i en tidsperiod av minst en vecka efter limning. I annat fall riskeras att blåsbildning
kan uppstå på akrylskiktet. OBS! Anpassa mängden lim så detsamma ej pressas utanför limytan. Överskottslim kan orsaka defekter 
på ytorna vilket ger “skönhetsfel”. OBS! För mycket lim kan också ge “genomslag” vid limning av tunna material. Undvik att limma 
detaljer med spalter större än 0,1mm.         

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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