
PUR-Lim/Täta 1-komp. ; TexoSeal 304
1-komp. Elastiskt lim och tätningsmedel. Fuktighetshärdande.

TexoSeal 304 limmar/tätar metall, anodiserad aluminium, rostfritt stål, plaster, polyesterplast, PVC, gummi, glas, lackerat trä m.m.
TexoSeal 304 härdar genom en reaktion med fuktighet och uppnår efter härdning en varaktig och elastisk limfog.
TexoSeal 304 förblir efter härdning permanent elastiskt utan att utmattas. Klarar vibrationer, chocker och expansion.
TexoSeal 304 tillhör den ”gamla” typen av PU-lim vilket gör att den även kan användas för att limma olika gummimaterial.
TexoSeal 304 kan användas för att limma och täta gummimattor som användes i lastbilar, hästtransporter, på arbetsgolv etc.
TexoSeal 304 användes inom byggnadsindustrin, båttillverkning, fordonsindustrin etc. som ett lim och tätningsmedel. 
TexoSeal 304 är resistent mot vatten och fukt, saltvatten, olja, värme och kyla. 
TexoSeal 304 står emot olika väderleksförhållanden och besitter ett högt UV-motstånd. 
TexoSeal 304 är icke giftig, icke korrosiv och är övermålningsbar. 

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS Fuktighetshärdande Polyuretan. 
FÄRG Svart, vit eller grå.
KONSISTENS Segelastisk. 
HÅRDHET 40 Shore A.
VISKOSITET Pasta.
SPEC.VIKT 1,16 g/ml. 
ÖPPETTID Ythärdad efter ca 45 min. @ +23°C och 50% luftfuktighet.
HÄRDTID Härdar med en hastighet av ca 3mm per dag @ 23°C och 50% luftfuktighet.
ARBETSTEMP. Helst rumstemp. Dock lägst +5°C och högst +35°C.
TEMP.OMRÅDE -40° till +80°C. 
BROTTSTYRKA Elastisk upp till bristningsgräns 400%.
RENGÖRING Spill, överskott och verktyg rengöres med TexoClean.
FÖRPACKNING 310ml patron. 12x310ml/fp. 
LAGRING 6-12 mån. i obruten förp. 

Förvaras mörkt, torrt och väl tillslutet i en temp. mellan +15° till +25°C. 
Skyddas extra noga mot fukt och solljus. Skyddas mot temperaturer överstigande +50°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 Ej farligt gods. Förpackas noga och skyddas extra noga mot fuktig miljö under transport.

ANVÄNDNING
Ytorna som skall limmas bör vara väl förbehandlade och rengjorda. Lägg lim på ytan som
skall limmas jämnt fördelat i strängar eller punkter. Sammanfoga detaljerna och använd
tryck eller hård press. Limmet härdar med fuktighet varför det kan vara en fördel att duscha
vatten med en svag vattendimma direkt på limmet innan sammanfogning. Detta är av största 
vikt när man limmar helt diffusionstäta material som normalt inte släpper igenom fuktighet
samt vid limning av större ytor där fukt har svårt att tränga ända in i centrum. Tänk då på att
vatten kan orsaka rostproblem på obehandlade stålytor. Observera att limmet härdar långsamt,
speciellt vid användning av tjocka limfogar och strängar, varför det kan vara en fördel att använda
fixering av detaljerna under härdning, om risk finns att de kan glida isär. Gör alltid egna prover.

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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