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 Sida 1:3
Version 25CYANOAKRYLAT-Lim UP (Snabblim)

1-komp. snabbhärdande Cyanoakrylater. Ultimate Performance (UP). Utvecklade för att uppnå högsta möjliga hållfasthet. 
Härdar optimalt i rumstemperatur, vid luftfuktighet högre än 50% och när syre inte finns närvarande i spalten eller i materialet. 
Cyanoakrylater är fria från lösningsmedel och kan användas som allroundlim för att limma en mängd olika material i olika 
kombinationer mot vartannat. Limmar material såsom metaller, rostfritt, lackerat, olika plaster, gummi, kompositer, porslin, 
keramik, textil, läder, frigolit, cellplaster, balsa, trä m.m. 
Levereras i 50g runda flaskor, 25g och 50g ovala flaskor samt 500g runda eller 4-kantiga flaskor. 
Även 2,5kg, 5kg och 25kg dunkar.

TexoPlast UP707 Trögflytande. Viskositet dynamisk 1.500-1.800 mPa.s 
Spaltfyllande. Ett suveränt allroundlim för alla typer av material. Plast, metall, trä, frigolit, läder, balsa, keramik, porslin m.m.
P.g.a. sin viskositet ett mycket lämpat lim för trä, läder, textil och andra porösa material.

TexoPlast UP708 Extra trögflytande. Viskositet dynamisk 2.500-3.000 mPa.s 
Spaltfyllande. Allroundlim för alla material. Mycket lämpat för trä, läder, textil och andra porösa material.

TexoPlast UP710 Extra tunnflytande. Viskositet dynamisk 12-32 mPa.s
Extremt snabbhärdande. Kräver fina kontaktytor. Lämpat för svårlimmade plaster och elastomerer.

TexoPlast UP711 Tunnflytande. Viskositet dynamisk 40-90 mPa.s
Snabbhärdande. Kräver fina kontaktytor. Lämpat för metall, rostfritt, lackerat, plaster och elastomerer.

TexoPlast UP712 Lättflytande. Viskositet dynamisk 120-180 mPa.s
Lämpat för gummi, EPDM och andra elastomerer mot vartannat eller mot metaller, eloxerat och lackerat.

TexoPlast UP713 Lätt medeltrögt. Viskositet dynamisk 280-400 mPa.s 
P.g.a sin viskositet ett mycket lämpligt allroundlim. Limmar de flesta material såsom ABS, PVC, polykarbonat, akryl, EPDM, 
neopren, nitril, metall, stål, lackerat, eloxerat, trä, balsa, läder, textil, frigolit m.m. i olika kombinationer. Ett bra lim för plaster.

TexoPlast UP714 Medeltrögt. Viskositet dynamisk 600-800 mPa.s 
P.g.a sin viskositet ett mycket lämpligt allroundlim. Lätt spaltfyllande. Samma typ som UP713 fast mer trögflytande.
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 Sida 2:3
Version 25CYANOAKRYLAT-Lim M och BL (Snabblim)

1-komp. snabbhärdande Cyanoakrylater. Metal (M) och Black (BL). Utvecklade för att uppnå högsta möjliga hållfasthet. 
Härdar optimalt i rumstemperatur, vid luftfuktighet högre än 50% och när syre inte finns närvarande i spalten eller i materialet. 
Cyanoakrylater är fria från lösningsmedel och kan användas som allroundlim för att limma en mängd olika material i olika 
kombinationer mot vartannat. Limmar material såsom metaller, rostfritt, lackerat, olika plaster, gummi, kompositer, porslin, 
keramik, textil, läder, frigolit, cellplaster, balsa, trä m.m. 
Levereras i 50g runda flaskor, 25g och 50g ovala flaskor samt 500g runda eller 4-kantiga flaskor. 
Även 2,5kg, 5kg och 25kg dunkar.

TexoPlast M717 Speciellt för metall. Lätt trögflytande. Viskositet dynamisk 1.000-1.300 mPa.s 
Lätt spaltfyllande lim speciellt ämnat för limning av metall, aluminium och rostfritt.

TexoPlast BL719 Svart lim. Stresståligt. Lätt medeltrögt. Viskositet dynamisk 400-700 mPa.s
Svart gummibaserat höghållfast lim. Stresståligt, slagtåligt och viss elasticitet. För limning av gummi, metall, rostfritt, plast m.m.

TexoPlast BL720 Svart lim. Stresståligt. Extra trögflytande. Viskositet dynamisk 2.500-2.800 mPa.s
Svart gummibaserat höghållfast lim. Stresståligt, slagtåligt och viss elasticitet. För limning av gummi, metall, rostfritt, plast m.m.
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 Sida 3:3
Version 25AKTIVATOR till CYANOAKRYLAT-Lim

Härdare till cyanoakrylater som användes vid behov. 
Hjälper limmet att härda när temperaturen eller luftfuktigheten i lokalen är för låg eller när 
syre finns närvarande i spalten och materialet. Aktivatorn används också för att påskynda 
härdningen samt för att härda lim på öppna ytor. Aktivator bör alltid användas vid limning
av trä, textil och andra porösa material. 

CA778 och CA778S kan användas på alla typer av material då det inte orsakar
missfärgning på transparenta plaster eller lacker. Avdunstar snabbt och kan 
sprayas på materialet före limning eller direkt på limmet vid behov.

CA778 i lösvikt kan även påföras på materialet med pensel eller material kan 
också vid behov doppas i vätskan före limning för att på det viset aktivera limmet.

TexoPlast CA778S Aktivator/Härdare. 
Aerosol.
Allround. Heptanbaserad. 
200ml sprayflaska. 

TexoPlast CA778 Aktivator/Härdare. 
Lösvikt.
Allround. Heptanbaserad. 
1 Lit. och 500ml plastflaskor med kapsyl. 
100ml glasflaskor med spraypump.
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