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LD880 Nitrilbaserat lim. Kan infärgas i olika kulörer.
Ett ofärgat 1-komp. kontaktlim baserat på nitrilgummi. Öppettid 1-10 min.
Torrhalt ca 25%. Ämnat för att limma mjuk plasticiserad PVC och PU-material 
mot vartannat, mot metall eller hård plast. Även för limning av textil, filt, nitril, 
cellplast, frigolit och trä. Även för att ytskydda kanter på dukar, filter, glasfiber-
dukar, presenningar etc. för att de inte skall fläka upp sig och kan även användas 
som skydd mot abrasion. Detta är ett trögflytande lim som ska penslas eller 
rollas på ytorna. Kan färgas in i olika kulörer. Levereras i 5 Lit. burkar. 

S1922 Spraybart värmebeständigt lim.
Ett spraybart polykloroprenbaserat gulfärgat lim lämpat för fordonsindustri, 
möbelindustri samt byggindustri. Härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. 
Torrhalt ca 18%. Öppettid: Porösa material ca 0-25 min. samt icke porösa material 
ca 5-45 min. Temp.område -40°C upp till +140°C. Har utvecklats för att appliceras 
med spraysystem och har utmärkta spray-egenskaper. Limmar polyester, ABS, metall, 
plaster, läder, textil, textilklädd PVC, gipsskivor, plywood, spånskivor, trä, styv PU- och 
PVC-skum, laminerad plast, folier, emaljerade metallfärger, laminat och målade ytor. 
Levereras i 5 Lit. dunk och 25 Lit. hink.

S1358 Polykloroprenbaserat toluenfritt allroundlim. 
Ett gult elastiskt lim med en bra konsistens som är lätt att pensla. Öppettid 7-20 min. 
Torrhalt ca 30%. Toluenfritt lim som har utvecklats som ett multifunktions-kontaktlim med 
hög hållfasthet och värmebeständigt upp till +100°C. Ger starka och permanenta limningar. 
Snabbtorkande, lång klibbtid och utmärkt värmehållfasthet gör det till ett idealiskt val för
limning inom fordonsindustrin, inom möbelindustrin samt inom skoindustrin. Ett lim 
mycket lämpat för allmän limning av trä, gummi, plaster, textil, kork, linoleum, läder, mjuk 
PVC m.m. Också för limning av PUR-skum eller mineralull mot gipsskivor och limning av 
målade eller omålade metaller mot de flesta ytor samt lämpat för laminering av trä. 
Levereras i 1 Lit. eller 5 Lit. burk samt 25 Lit. hink.

S758 Polykloroprenbaserat allroundlim. 
Ett amberfärgat elastiskt lim med en bra konsistens. Öppettid 2-30 min. Torrhalt ca 
28%. Ett multifunktionslim för limning av trä, spånskivor, laminat, gummi, plaster, 
textil, kork, linoleum, läder, glasfiber, mjuk PVC, PU-skum, plåt m.m. Limmet är 
etablerat inom bil- och fordonsindustrin som ett multifunktionslim för limning av 
dörr- och fasadbeklädnad, takbeklädnad, paketställ och handskfack. Även som ett 
mångsidigt lim inom möbel- och inredningsbranschen samt inom skoindustrin där 
det ofta används som ett mångsidigt lim. Levereras i 1 Lit. och 5 Lit. burkar.

S1756 PU-baserat ofärgat glasklart lim. 
Ett lättflytande kontaktlim som härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. 
Torrhalt ca 18%. Öppettid ca 5-15 min. Temp. område -20°C upp till +70°C. Ett glas-
klart ofärgat lim speciellt framtaget för att limma PVC och polyuretan mot vartannat 
eller mot andra material. Även mycket lämpat för att limma syntetiskt gummi och 
naturgummi. Kan enkelt rollas eller penslas på detaljerna. Höghållfast vid limning 
av gummi, PVC och Polyuretaner. Ett bra val för möbelindustrin samt skoindustrin. 
Levereras i 1 Lit. burk och 5 Lit. dunk.
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AKRYL-LIM
TexoCryl 5050 MMA-Lim. Snabbhärdande.
Mycket lämpat för snabb limning av glas mot glas. Lättflytande som blir relativt hårt 
efter härdning. Öppettid ca 2-4 min. Funktionshållfast efter 15 min. Värmebeständigt 
upp till +180°C. Mycket hög hållfasthet. Lämpat för limning av glas mot glas eller glas 
mot andra material. Blir genomskinligt vid limning glas mot glas. Limmar även metall, 
plaster och kompositer med hög hållfasthet. 25 ml dubbelspruta.

TexoCryl 6010 MMA-Lim. Höghållfast.
Höghållfast konstruktionslim. Mycket lämpat för snabb limning av metall och plast.
Trögflytande lim. Hårt efter härdning. Öppettid ca 5-7 min. Funktionshållfast efter 
ca 30 min. Värmebeständigt upp till + 120°C. Mycket hög hållfasthet. Mycket lämpat 
för limning av metall, plast, glasfiber och kompositer. Även för andra material.
Lämpligt för limning inom fordonsindustrin, husvagnar, husbilar, båtar, inredningar,
skyltindustri och mycket mera. Samt för konstruktionslimning inom allmän industri 
och inom många andra sektorer.  50ml och 400ml dubbelpatron.

KONTAKT-LIM 
S2000 2-komp. Lim för limning av gummi.
2-komp. kontaktlim för limning av naturgummi och syntetiskt gummi samt
neopren, PU och PA.  Härdar genom att man blandar en isocyanatbaserad
härdare (Part B) med själva baslimmet (Part A). Brukstid blandat lim ca 4 tim.
Torrhalt ca 26%. Speciellt utformat för att ge en mycket bra vidhäftning på
naturgummi och syntetiskt gummi. Uppfyller kraven för att limma och
reparera uppblåsbara båtar, flytvästar, dykardräkter etc. Resistent mot 
saltvatten, atmosfärisk oxidation, olja, vissa kemikalier, milda syror och 
alkalier. Lätt att applicera och kan penslas eller rollas.
Part A = 1 Lit. burk. Part B = 57ml flaska. Mindre/större storlekar på förfrågan.

EPOXY-LIM
AL EP-200.110
Metall, aluminium och glasfiber m.m.
2-komp. långsamthärdande konstruktionslim. Hårt lim. 85 shore D. 
Öppettid 60 min. Funktionshållfast efter 5 tim. Avsett för limning där 
man eftersträvar en styvare konstruktion. Limmar metall, lackerat, 
aluminium, glas, trä, glasfiber, keramik m.m. Limmet kan bearbetas och 
övermålas såväl härdat som ohärdat. Klarar tillfälligt temperaturer upp 
till +230° vilket gör att man kan limma först och sedan ugnslackera. 
Grå färg. Levereras enbart i 2x310ml (890g) dubbelpatroner.
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810 PU-160.110 Starkt svällande lim för trä, frigolit m.m. 
Starkt svällande. Hårt segelastiskt. Sirapsliknande konsistens. Lämpat för limning av 
olika typer av träslag, även oljigt och tryckimpregnerat. För limning såväl utomhus 
som inomhus. Limmar trä, cellplast, frigolit, byggmaterial m.m. i olika kombinationer
mot vartannat. Öppettid 35 min. Presstid 90 min. Brun färg. 
Levereras i 500g flaska med vridkapsyl samt 10kg dunk. 

UNIVERSAL-LIM 1-komp. PU
K1 PU-100.110 Snabbhärdande. Hög hållfasthet. Lämpligt för trä.
Uppnår redan efter ca 15-20 min. en hög hållfasthet. Segelastiskt. Trögflytande lim med viss
elasticitet efter härdning. Sväller mycket svagt. Fritt från lösningsmedel. Uppnår D4-kvalite
vilket innebär högsta möjliga motståndskraft mot fukt och väta. Idealiskt för limning av
träkonstruktioner, fönster, dörrar, trappor, möbler, murar, stenpartier m.m. Mycket lämpat
för limning av trä  även lackerat. Limmar även lackerad aluminium, plaster, sten, klinkers,
kakel, olika byggmaterial, isoleringar och mycket mera. Fogfyllande upp till 4mm.
Beige färg. Levereras i 310ml (470g) enkelpatroner. 

UNIVERSAL-LIM 2-komp. PU

1853 PU-200.334 Hårdelastiskt allroundlim.
Långsamthärdande konstruktionslim. Blir seghårt. Öppettid max 50 min.  
Funktionshållfast ca 5 tim. Ett lim lämpat för limning av de flesta material 
såsom plaster, glasfiber, metall, aluminium lackerat, trä, laminat m.m. 
Grafitfärgat. Lämpat för fordonsindustri, möbelindustri, inredningar,
fönsterindustri etc. Levereras i 2x190ml (550g) dubbelpatroner.

871 PU-200.120 Snabbhärdande hårt lim.
Ett snabbhärdande lim för såväl limning, lagning som reparation.
Öppettid max 5 min. Funktionshållfast efter 20 min. Blir hårt efter härdning
och kan bearbetas samt övermålas. Fritt från lösningsmedel och luktfritt.
Spaltfyllande upp till 8mm. Limmar plaster, glasfiber, metall, klinkers, kakel,
laminat, trä, byggmaterial m.m. Lämpat för lagning och utfyllnad av skador 
på fönster, dörrar, fasader, möbler, inredningar, fordon, husvagnar, båtar,
transporter m.m. Vit färg. Levereras i 2x310ml (880g) dubbelpatroner. 

LIMUS NEW STRONG CLEANER
Avfettning/Rengöring på sprayflaska.
Allround för metall, aluminium, glas, sten, keramik, många plaster m.m. Löser 
snabbt och effektivt hårt sittande och mycket svåra försmutsningar. Löser oljor, 
gummirester, lim- och färgrester, tjära, kåda, sot, fett, silikoner, skyddsfilmer, 
vaxer, rostskyddsmedel, klisterrester, dekaler och etiketter m.m. Rengör och 
avfettar verktyg, maskiner, motorer, redskap, kedjor, gjutverktyg, formar, 
utrustningar m.m. Snabbverkande och avdunstar totalt utan att lämna kvar 
några rester. Kan användas som rengöring före limningar och före målning eller 
lackering. OBS! Innehåller Aceton. Var försiktig på lackerat och andra känsliga 
material. Gör alltid egna tester för att kontrollera så underlaget inte missfärgas 
eller deformeras före användning. 500ml aerosolflaskor.
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400M

50M

DOSERPISTOLER

900T

900M

Blandningsrör (Mixer-rör).
Finns till samtliga dubbelpatroner.
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