
TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS Nitril.
FÄRG Transparent.
KONSISTENS Elastiskt.
VISKOSITET 4.500-5.500 cps. Lätt trögflytande.
SPEC.VIKT ca 0,84 g/cm³.
FLAMPUNKT -18°C.
AVLUFTNING/ÖPPETTID ca 1 min. till max ca 10 min. beroende på material och mängden lim.
SAMMANFOGNING Vid torrlimning så snart det är klibbfritt.
TORRHALT ca 25 %.
ARBETSTEMP. Helst rumstemp. Dock lägst +7°C. Ju lägre temp. desto längre härdtid.
FÖRBRUKNING 1,5-2,5 m² per liter. Beroende på material och mängden lim.
RENGÖRING Spill, överskott och verktyg rengöres med TexoClean eller CosmoFen 60.
FÖRPACKNING 5 Lit. plåtburk. 24x5 Lit./Transportlåda.
LAGRING ca 18 mån. Förvaras tätt förslutet, mörkt, torrt, i väl ventilerad lokal och i en temp. +5 till +25°C.
MILJÖ och HÄLSA Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT UN-Nr 1133. Klass 3. 

SÄRSKILD INFORMATION
Öppettid, härdtid, eventuellt behov av nödvändig press, hållfasthet etc. etc. kan endast fastställas genom egna tester
eftersom dessa beror på material, temperatur, applicerad mängd, presskraft och andra kriterier. Våtlimning är möjligt 
men torrlimning bör användas då limmet har en snabb torktid och kort öppettid.

PREPARERING
Acklimatisera produkten som ska limmas. Ytorna som skall limmas ska vara torra och rena. Beroende på vilket material 
som skall limmas så kan det ibland vara en god ide att prova om resultatet kan förbättras genom slipning.

LIMNING
TexoFlex LD880 bör användas som torrlimning. 
Pensla eller rolla lim på båda sidorna av de detaljer som ska limmas. Låt det ingående lösningsmedlet avdunsta tills limmet 
känns klibbfritt och nästan helt torrt. Sammanfoga sedan detaljerna under tryck. Använd gärna en roller för att jämna ytan 
och för att få optimal kontakt. Använd presstryck tills en funktionshållfasthet uppnåtts. Se till att detaljerna är rätt fixerade
vid sammanfogning eftersom limmet vidhäftar omgående och det inte finns möjlighet till justering efter sammanfogning. 
Vid skydd mot nötning eller som skydd mot fläkning av kanter på textiler och dukar, lägg anpassad mängd lim på avsedd 
plats  och låt ingående lösningsmedel avdunsta till limmet blir torrt.

OBS!  Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän 
information och allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare 
att själv testa produkten och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda 
produkten till. Våra kostnadsfria råd för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

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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TexoFlex LD880

Kontakt-Lim 1-komp. 
Nitril-Lim
Nitrilgummibaserat lim upplöst i ett lösningsmedel. Levereras i önskad valfri kulör.

* Limmar mjuk plastificerad PVC mot
   vartannat eller mot metall
* Limmar Polyuretan-material mot
   vartannat eller mot metall
* Även för trä och cellplaster
* Även för filt, textil och nitrilgummi
* Förstärkning av kanter på dukar, filter
   etc. för att förhindra fläkning

* Elastisk fog
* Lösningsmedelsbaserat
* Lätt geleaktigt
* Resistent mot oljor och fett
* Snabb torktid
* Härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar
* Skyddar mot nötning och abrasion
* Levereras i valfri önskad färg såsom blått, svart,   
   brunt, grönt, orange, transparent etc.
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