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CYANOAKRYLATER
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Sida 1 Cyanoakrylat-Lim (Snabb-Lim)
UP707 och UP708

Sida 2 Cyanoakrylat-Lim (Snabb-Lim)
UP710, UP711 och UP712

Sida 3 Cyanoakrylat-Lim (Snabb-Lim)
UP713, UP714, BL719 och BL720

Sida 4 Aktivator till Cyanoakrylater
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CYANOAKRYLAT-Lim (Snabblim) TexoPlast
TexoPlast UP (Ultimate Performance) är 1-komp. snabbhärdande lim 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. 
Om något av dessa kriterier inte kan uppnås så kan man ta hjälp av aktivator TexoPlast 778 eller 778S för att förstärka härdningen. 
Efter ca 10 min. har ca 90% av full styrka uppnåtts under normala förhållanden. Totalt uthärdat 16 timmar. 

Cyanoakrylater är fria från lösningsmedel och kan användas som allroundlim för att snabbt limma en mängd olika material i olika 
kombinationer mot vartannat. Limmar metaller, rostfritt, lackerat, olika plaster, gummi, kompositer, porslin, keramik, textil, läder, 
frigolit, cellplaster, balsa, trä m.m. 

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 helt.
Största risken med snabblim är att det snabbt kan klistra samman ögon och hud. 

Lagringstiden är normalt minst 8-10 mån. vid rätt förhållanden. Kan utan problem lagerhållas mellan +10°C till +20°C. De optimala 
förhållandena är dock +2°C till +10°C och i mörk och torr miljö. 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 
där värme kan utvecklas. Förvara ej tillsammans med andra kemikalier. Observera att viskositeten förhöjs under lagerhållning då 
inga kärl är helt diffusionstäta och kan släppa igenom fuktighet. Fukt, kondens och värme påverkar produkten negativt under 
lagerhållning. Vid lagring i kylskåp bör man öppna dörren så lite som möjligt för att förhindra att värme kommer in i kylskåpet, 
vilket leder till uppkomst av kondens som sedan snabbt försämrar lagringstiden. OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är 
inte detsamma som sista förbrukningsdag. Rätt lagerhållen är produkten i princip brukarbar ända till dess att man inte kan få den 
ur flaskan p.g.a för tjock konsistens. Kontakta LIMUS TEXO för mer information.

TexoPlast UP707 
Trögflytande. 
Viskositet dynamisk lägst 1.500 upp till ca 1.800 mPa.s 
Trögflytande lim som gör det enkelt att använda.
Lätt spaltfyllande lim som har en viss fixeringstid innan det
nyper fast vid hårt tryck. Ett bra allroundlim för alla typer av 
material. Limmar plaster, gummi, metaller, keramik, läder, 
balsa m.m. Mycket lämpat för limning av porösa material 
såsom trä, träfiber, textil etc. eftersom limmet p.g.a. sin 
konsistens inte tränger in i dessa porösa material. För att 
limma porösa material behöver man dock ta hjälp av 
aktivator. Limmar även frigolit och andra cellplaster.
Levereras i 50g runda flaskor samt 25g och 50g ovala flaskor.
Med långa limspetsar. Även 500g runda flaskor.

TexoPlast UP708 
Extra trögflytande. 
Viskositet dynamisk lägst 2.500 upp till ca 3.000 mPa.s 
Extra trögflytande lim. Lätt spaltfyllande lim som har en viss
fixeringstid innan det nyper fast vid hårt tryck. Ett allroundlim 
men bäst lämpat för limning av porösa material såsom trä, träfiber, 
textil etc. eftersom limmet p.g.a. sin konsistens inte tränger in i 
dessa porösa material. För att limma porösa material behöver 
man dock ta hjälp av aktivator. Limmar även frigolit och andra 
cellplaster. Bör inte lagerhållas för länge. Cyanoakrylater härdar
ihop med fukt, i rumstemperatur och vid frånvaro av syre. 
Inga plaster är helt diffusionstäta. Det innebär att fukt tränger 
igenom flaskan under lagring så att limmet börjar åldras och bli 
tjockare i konsistensen. Då 708 allaredan vid leverans är extra 
trögflytande så kan limmet under lång lagringstid bli så tjockt
att det kan bli problem att få det ur flaskan. 
Levereras endast i 500g flaskor samt 2,5kg och 25kg dunk.
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TexoPlast UP711 
Tunnflytande. 
Viskositet dynamisk lägst 40 upp till ca 90 mPa.s 
Är ett snabbhärdande lim som ändå inte är så tunnt att 
det ”skvätter”. Uppnår snabbt en hög hållfasthet.
Är i första hand lämpat för limning av svårlimmade plast- 
och gummimaterial men limmar givetvis även metall,
lackerat och rostfritt där man har fina kontaktytor. 
Limmar även andra icke porösa material. Medger endast 
väldigt låg spaltfyllnad och är ämnat för släta och fina 
kontaktytor. Vid användning ihop med aktivator bör du
först göra egna tester för att se om det fungerar.
Levereras i 50g runda flaskor samt 25g ovala flaskor.
Med långa limspetsar. Även 500g runda flaskor.

TexoPlast UP712 
Lättflytande. 
Viskositet dynamisk lägst 120 upp till ca 180 mPa.s 
Ett lättflytande lim som gör det smidigt att använda och som 
heller inte ”skvätter”. Är också ett omtyckt allround-lim som 
härdar snabbt. Har minimal fixeringstid och klarar lite lätt 
ojämna ytor och något lite spaltfyllande. Limmar gummi,
elastomerer, metall, aluminium, trä, balsa, porösa material, 
läder, textil, keramik, porslin m.m. I första hand lämpat för 
limning av gummi och elastomerer mot vartannat eller mot 
andra typer av material. Idealiskt för limning av tätningslister 
av gummi mot metall, eloxerat och lackerat.
Levereras i 50g runda flaskor samt 25g ovala flaskor.
Med långa limspetsar. Även 500g runda flaskor.
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TexoPlast UP710 
Extra Tunnflytande. 
Viskositet dynamisk lägst 12 upp till ca 32 mPa.s 
Mycket tunnflytande lim som är extremt snabbhärdande 
och nyper fast direkt. Mycket lämpat för limning av 
svårlimmade plast- och gummimaterial samt elastomerer. 
Limmar även metaller, lackerat, keramik, balsa, läder och 
andra icke porösa material. Har en kapillär verkan och 
penetrerar ner i fina spalter, gängor, sprickor samt trånga 
utrymmen. Tillåter ingen spaltfyllnad och är endast lämpat 
för mycket släta och fina kontaktytor. Är inte lämpad att 
användas ihop med aktivator. 
Levereras i 50g runda flaskor samt 25g ovala flaskor.
Med långa limspetsar. Även 500g runda flaskor.
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TexoPlast UP714 
Medeltrögt
Viskositet dynamisk lägst 600 upp till ca 800 mPa.s 
Har en trögflytande konsistens som gör det enkelt att 
använda. Är ett mycket allround snabblim lämpat för 
limning av många olika material i olika kombinationer.
Limmar plast, metall, gummi, trä, balsa, porösa material, 
läder, textil, porslin, frigolit m.m. Är mycket lämpat för 
limning av porösa material såsom trä, träfiber, textil etc. 
eftersom limmet p.g.a. sin konsistens inte tränger in i 
dessa porösa material. För att limma porösa material 
behöver man ta hjälp av aktivator. Är lätt spaltfyllande, 
accepterar något ojämna ytor och har en viss fixeringstid 
innan det nyper fast vid hårt tryck. Kan användas ihop 
med aktivator 778 och 778S. 
Levereras i 50g runda flaskor samt 25g och 50g ovala flaskor.
Med långa limspetsar. Även 500g runda flaskor.

TexoPlast BL719 och BL720 
Svarta gummibaserade limmer
BL719 = Viskositet dynamisk lägst 400 upp till ca 700 mPa.s 
BL720 = Viskositet dynamisk lägst 2.500 upp till ca 2.800 mPa.s
Svarta gummibaserade höghållfasta lim. Stresståliga, slagtåliga
och som ger en fog med viss elasticitet. För limning av gummi, 
metall, rostfritt, plast m.m. Kan användas ihop med aktivator.
Levereras i 50g runda flaskor med långa limspetsar. 
Även 500g runda flaskor.

TexoPlast UP713 
Lätt medeltrögt flytande. 
Viskositet dynamisk lägst 280 upp till ca 400 mPa.s 
Bra konsistens. Lagom trögflytande. Lätt att applicera och 
nyper fast snabbt när man utsätter limfogen för lite tryck.
Ett mycket lämpligt allroundlim. Limmar en mängd olika 
material i olika kombinationer mot vartannat. Vårt mest 
sålda lim. Limmar de flesta material såsom ABS, PVC, akryl, 
polykarbonat, EPDM, neopren, nitril, metall, stål, lackerat, 
eloxerat, trä, balsa, läder, textil, frigolit, keramik m.m.
Är ett lim som fäster särskilt bra på olika typer av plaster.  
Är också ett bra lim för limning av trä och andra porösa 
material i kombination med aktivator 778 eller 778S.
Levereras i 50g runda flaskor samt 25g ovala flaskor.
Med långa limspetsar. Även 500g runda flaskor.
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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 
lackerade ytor eller 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. 
500ml plastflaskor med kapsyl. 
100ml glasflaskor med spraypump.

Vi kan leverera andra typer av Cyanoakrylat-lim på 
förfrågan t.ex. UP713L, UP713,5, UP715 m.m.
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