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Kontaktlim S9 Super

3831

Beskrivelse

Oppløsningsmiddelbasert kontaktlim

Bruksområde

Kontaktlim S9 Super brukes til liming av plastlaminat, gummi, PVC,
gulv- og veggmaterialer, PVC-fotlister, trappeforkanter og kantlister.
Limer også tre, kork, og finér samt møbel- og sponplater.

Produktegenskaper
• Lettflytende konsistens
• Lett å påføre
• Hurtigtørkende
• Kort ventetid
• Inneholder ikke toluen
TEKNISKE DATA
Basis
Egenvekt
Løsemiddel
Konsistens
Tørrstoff
Påføringstemperatur
Farge
Forbruk
Ventetid
Åpen tid
Arbeidstemperatur
Temperaturbestandighet
Vann- og kjemikaliebestandighet
Lagringstid
Emballasje
Supplerende produkter
HELSE OG MILJØ
Brannfare
Helsefare

Informasjonen
er
basert
på
laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring.
Opplysningene er gitt for å hjelpe den
aktuelle bruker å finne den optimale
arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i
det enkelte tilfelle ligger utenfor vår
kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale
påvirkninger.

Polychloropren
Ca. 900 kg/m3
Ethylacetat, aceton, nafta
Lettflytende
Ca. 23 %
15-25oC
Gul
3-6 m2/ltr.
10-20 min. avhengig av limmengde, temperatur og materialene
Ca. 40 min. avhengig av limmengde, temperatur og mataerialene
Ikke under + 15oC
-30oC til + 75oC
Meget god mot vann. Kortvarig mot bensin og olje.
1 år i tett, lukket emballasje v/+10oC til + 200oC
0,3, 1 og 5 liter
Kontaktlim Fortynner 3835

Meget brannfarlig.
Lokalirriterende. Helseskadelig. Sørg for god ventilasjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn!
Se også våre HMS-datablad
Vi kan kun ta ansvare for kvaliteten på våre
produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil
påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale
testing og kontinuerlig kontroll.
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Kontaktlim S9 Super

3831

BRUKSANVISNING
Underlag

Hefter ikke på polyethylen, polypropylen og teflon. Unngå liming av veldig
myke PVC-materialer – bruk PU-Kontaktlim 3837. Må ikke brukes til
polystyrenskum.
Asfalt-,tjære- og bitumenholdige underlag: Nedbryter limet.

Forbehandling

Flatene skal vær rene, tørre og fri for fett, olje og støv. Sliping og/eller
avfetting med et løsningsmiddel anbefales. Sterkt sugende underlag primes
med en blanding av 1 del Kontaktlim S9 Super og 4 deler Kontaktlim
Fortynner 3835.

Påføring

Med fintannet sparkel eller pensel i et jevnt sjikt på begge flater.

Montering

Når limet er fingertørt (løsningsmidlet skal være fordampet), legges
flatene sammen med størst mulig presstrykk. Montér flatene nøyaktig,
da limet binder øyeblikkelig og gir ikke mulighet for korreksjon.

Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god
ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. Lim på huden fjernes
med såpe og vann eller evt. et hudrensemiddel. Verktøy rengjøres
med Kontaktlim Fortynner 3835. Herdet lim fjernes mekanisk.

Informasjonen
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påvirkninger.
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