
Cyanoakrylatlim M, LF och BL
TexoPlast M107, M111
Ett snabbhärdande lim utvecklat för att i första hand limma metaller, rostfritt och aluminium. 
M107 = Medeltrögt spaltfyllande 1.200-1.800 cP. och M111 = Tunnflytande icke spaltfyllande 71-95 cP. 
TexoPlast LF211, LF214 
Ett lim som inte reagerar lika starkt på fuktighet och avger därmed inte ångor som kan irritera när de kommer i kontakt med den
fukt som finns i ögon och svalg. Man brukar därför kalla det för ett luktfritt lim. Ett lim lämpat för personer som är känsliga för lukter. 
Något långsamthärdande lim med fixeringstid och som ej orsakar s.k. vitning av känsligt material. Detta lim är inte märkningspliktigt.
LF211 = Tunnflytande icke spaltfyllande 71-95 cP. och LF214 = Medeltrögt något spaltfyllande 800-1.250 cP.
TexoPlast BL913, BL908
Ett svart gummibaserat lim som ger en viss elasticitet i limfogen. Stresståligt och slagtåligt. Limmar plast, metall, gummi m.m. i olika
kombinationer mot vartannat. Hög hållfasthet. Med viss fixeringstid innan det nyper fast vid hård press. 
BL913 = Lättflytande svagt spaltfyllande 300-500 cP. och BL908 = Trögflytande spaltfyllande 2.200-2.800 cP.

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS och FÄRG Olika beroende på vilken produkt.
KONSISTENS Olika beroende på vilken produkt.
TEMPERATUROMR. -50ºC - +90ºC. Tillfälligt högre.
MJUKNINGSPUNKT ca 130°C.
ARBETSTEMPERATUR Rumstemperatur. Ju lägre temperatur desto längre härdtid. Dock ej lägre än +5°C. 
INITIAL HÄRDTID Vi rekommenderar alla att utföra egna tester då värdena påverkas av miljö, preparering och hantering.
UTHÄRDAT Totalt uthärdat efter ca 24 timmar. 
HÅLLFASTHETSTEST Vi rekommenderar alla att utföra egna tester då värdena påverkas av miljö, preparering och hantering.

Produkten uppnår maximal styrka i temperaturer mellan ca -20°C till +40°C. 
LÖSLIGT I Aceton, acetonnitril, DMF. Toluen mjukgör limmet. 
FÖRPACKNING 50g runda och ovala flaskor samt 500g rund flaska. Minimivolymer. Även 2,5kg, 10kg och 25kg dunk.
LAGRING ca 8-10 månader.

Kan lagerhållas mellan +10-+20°C. Den optimala lagringstemperaturen är +2 till +10°C. 
Maximal temperatur för lagring är +25°C. Skall lagras mörkt, torrt samt bör ej utsättas för fuktig miljö. 
Skall lagras i väl ventilerade lokaler och på öppna ytor. Lagra ej i små trånga utrymmen/lådor. 
Förvara ej tillsammans med andra kemikalier. 
Observera att viskositeten förhöjs under lagerhållning då inga kärl är helt diffusionstäta. 
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.

ANVÄNDNING: För optimal uthärdning krävs mer än 50%  luftfuktighet, syrefri miljö och
rumstemperatur. Om något av dessa kriterier inte kan uppnås så bör man ta hjälp av en
aktivator, TexoPlast 777, 778 eller 778S för att förstärka härdningen. Ytorna som skall 
limmas bör vara väl rengjorda och avfettade. Att rugga ytorna lätt med sandpapper före
limning förbättrar resultatet. Ibland kan det vara nödvändigt att "prima" ytan före limning.
Primning kan göras genom att slipa in lite lim i materialet före limning. Lägg sedan lim på
ena sidan och sammanfoga detaljerna genast. Använd press under några sekunder.
Polymerisation inträffar genast. För absolut bäst resultat, använd sparsamt med lim.
Se TDB för aktivator TexoPlast 777, 778 eller 778S ifall den krävs vid limning. 

ALLMÄNT: Eftersom limmet härdar med hjälp av fuktighet, så kan för låg luftfuktighet i
lokalen och vid limstationen leda till att man känner irritationer på huden samt i ögon och
svalg, eftersom limmet i de fallen “stjäl” fukt från kroppen. Hög luftfuktighet vid limstationen
genom t.ex. en luftfuktare eller en hink med vatten minskar väsentligt risken för dessa
irritationer och ofta elimineras dessa irritationer helt.

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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