
Kontakt-Lim ; TexoFix 2019
1-komp. lösningsmedelsbaserat kontaktlim för allround limning. 

TexoFix 2019 härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. 
TexoFix 2019 är geleformat, rinner inte och droppar inte.
TexoFix 2019 är lämpat för limning såväl lodrätt som vågrätt.
TexoFix 2019 är lätt att applicera och kan penslas eller rollas.
TexoFix 2019 är ett högkvalitativt lim som uppnår hög hållfasthet på många material och står sig bra över lång tid.
TexoFix 2019 lämpar sig för limning av  trä, spånskivor, träfiberplattor, masonit, hårdpapp, USB-plattor, MDF, laminat, gipsplattor, 
kork, gummi, läder, kardborre, filt, textil, ABS, div. plaster, lackerat material, metall m.m. i olika kombinationer mot vartannat.

TEKNISKA DATA  (vid ca +20° C och vid luftfuktighet >50%):
BAS Polykloropren.
FÄRG Amber. (Bärnstensfärgat).
KONSISTENS Elastiskt.
SKJUVHÅLLFASHET Trä mot trä = 2500 N/mm² och 50mm² limyta.  Metall mot metall = 1600 N/mm² och 50mm² limyta.
DENSITET ca 0,86 g/cm³.
TEMPRESISTENS Upp till +70°C. 
AVLUFTNINGSTID ca 5-15 min. under normala förhållanden.
TORRHALT ca 25%.
ARBETSTEMP. Helst rumstemp. Dock lägst +5° C. Ju lägre temp. desto längre härdtid.
FÖRPACKNING 1 Liters burkar. 12x1 Lit./fp. 5 Liters burkar på förfrågan.
LAGRING ca 24 mån.

Förvaras i väl ventilerad lokal, mörkt, torrt och i en temp. mellan +5° och +25° C.
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 1133 Klass 3. 

Vid ADR kan även LQ förekomma. (LQ = Limited quantities. Fria mängder farligt gods)

ANVÄNDNING
Prova alltid så att det material du skall limma klarar det ingående lösningsmedlet innan limning utföres. Det ingående lösningsmedlet 
kan deformera känsligt material såsom t.ex. frigolit och cellplaster. Ytorna som skall limmas bör vara torra, rena och fria från fett. Om 
möjligt, slipa gärna ytan lätt före limning för bättre vidhäftning. Vissa porösa material kräver att man först primar ytan före limning 
för att på det viset förhindra att materialet suger till sig lim. I de fallen kan man först lägga ett tunt lager med lim på ytan som man 
låter torka och härda fast innan man sedan utför själva limningen. Istället för att prima porösa material så kan man öka mängden lim 
för att på det viset mätta ytan men torktid och härdtid blir då längre. Högsta hållfasthet uppnås efter ca 48 timmar men hållfastheten 
ökar efterhand. För att limmet skall motstå en temperatur på +70°C konstant så bör man låta de limmade detaljerna först ligga i 
rumstemperatur under ca 1 vecka.

Vid limning av porösa material (textil, läder, papp, trä m.m.) gör så här: 
Lägg lim på bägge ytorna. Låt limmet avlufta en kort stund. Därefter sammanfogas detaljerna
med högt tryck med limmet fortfarande fuktigt. I dessa fall är det möjligt att justera detaljerna 
under viss tid, eftersom limmet fortfarande är vått. Vid limning av sugande porösa material
så härdar limmet genom att det ingående lösningsmedlet avdunstar ut genom materialet. 
Vid behov använd press under härdning för att fixera detaljer mot flytning. Låt detaljerna
därefter härda. 

Vid limning av hårda, icke porösa material (plast, metall, lackerat trä etc.) gör så här:
Lägg lim på bägge sidor. Låt limmet avlufta ca 5-15 min., tills det känns nästan helt klibbfritt. 
Tiden beror på mängden lim och temperaturen. Därefter sammanfogas detaljerna med högt
tryck under ca 30-60 sek. Låt därefter härda. I dessa fall är det omöjligt att fixera detaljerna. 
Vid limning av täta icke porösa material så är det ett måste att utföra limning på detta vis. 
Om du sammanfogar detaljerna innan limmet torkat, så har ingående lösningsmedel ingen 
chans att avlufta ut genom det täta materialet, varför limmet i så fall ej kommer att härda.

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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