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Sida 1 1-komp. PUR-Lim
1-komp. STP-Lim

Sida 2 2-komp. PUR-Lim

Sida 3 2-komp. Epoxy-Lim
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Sida 4 1-komp. Kontakt-Lim
1-komp. PVC-Lim

Sida 5 Avfettning/Rengöring

Sida 6 Doserpistoler
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1-komp. PUR-Lim och 1-komp. STP-Lim/Täta
1-komp. PUR-Lim och 1-komp. STP-Lim/Täta härdar med hjälp av luftfuktigheten eller genom att man
tillför fuktighet medels en fin vattendimma direkt på limfogen eller på materialet före sammanfogning. 
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CosmoPur K1 PU-100.110 PUR-Lim
Snabbhärdande med hög hållfasthet. Lämpligt för trä.
Uppnår redan efter ca 15-20 min. en mycket hög hållfasthet. Segelastiskt.
Trögflytande lim med viss elasticitet efter härdning. Sväller mycket svagt. 
Fritt från lösningsmedel. K1 passar utmärkt för limning såväl utomhus som inomhus. 
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. K1 är mycket lämpat för limning av trä men limmar även lackerat
trä, lackerad aluminium, aluminium, lackerat, plaster, sten, klinkers, kakel, olika
byggmaterial, isoleringar och mycket mera. Fogfyllande upp till 4mm.
Beige färg. Levereras i 310ml (470g) enkelpatroner. 

CosmoPur 819 PU-100.130 PUR-Lim
Speciellt lämpat för limning av metall och lackerad aluminium.
Ett lim som klarar en temp. av +200°C i ungefär 30 min. och kan därför pulverlackeras.
Funktionshållfast ca 20 min. Fritt från lösningsmedel. Blir hårdelastiskt efter härdning.
Innehar IFT Rosenheim-certifikat för limning av fönster. D4-kvalite. Bl.a. mycket lämpat
för limning av hörnvinklar på aluminiumfönster. Sväller svagt under härdning. Även om
limmet är speciellt lämpat för metall och lackerad aluminium så vidhäftar det på en 
många andra material såsom sten, keramik, trä, olika plaster och byggnadsmaterial.
Ljust beige färg. Levereras i 310ml (470g) enkelpatroner. 

CosmoPur 810 PU-160.110 PUR-Lim
Särskilt lämpat för trä, frigolit och sandwichlimning. 
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, lackerad aluminium m.m. i flera olika kombinationer. 
Öppettid 35 min. Presstid 90 min. Brun färg. 
Levereras i 500g flaska med vridkapsyl samt 10kg dunk. 

STP55 Cosmo HD-100.400 MS-Hybrid.
Multi lim och tätningsmedel.
Ett flexibelt och mycket elastiskt lim och tätningsmedel som förblir permanent 
elastiskt och med hög brottstyrka. Bristningsgräns 350%. Väderresistent och
med god UV-stabilitet. Kan användas i många olika applikationer och fäster på
en mängd olika material. Öppettid ca 12 min. och härdar med 4 mm/dygn. 
Hårdhet 55 shore A. Kan användas som lim och täta inom livsmedelsindustrin. 
Även för limning av speglar. Vit färg. Levereras i 310ml (470g) enkelpatroner.
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2-komp. PUR-Lim
2-komp. PUR-Lim är kallhärdande reaktionslimmer som härdar i rumstemp. genom att man blandar 2 olika komponenter.
Härdtiden blir snabbare och hållfastheten högre om man tillför värme före eller under härdning. Bra lim för plaster.
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CosmoPur 871 PU-200.120 PUR-Lim
Lim som klarar fogar upp till 8mm. 
Funktionshållfast efter 20 min. Uppnår 75% av full styrka efter 60 min.
Hårt lim ca 85 shore D. Fritt från lösningsmedel och luktfritt.
Trögflytande med pastakonsistens. Limmar plaster, PVC, glasfiber,
ALU, metall, trä m.m. Lämpat för foglimning av gipsskivor, träfiberplattor, 
glasfiberarmerad plast och andra plattor och ytor av olika material. Lämpat 
för sandwichlimning, laminat, limning av stora ytor, limning av köksbänkar,
keramikplattor, klinkers m.m. Klarar upp till 8mm fogar. Pärlvit färg. 
Levereras i 2x310ml (880g) dubbelpatroner. 

CosmoPur 1853 PU-200.334 PUR-Lim
För fordons-, fartygs- och båtindustrin
Konstruktionslim. Seghårt 65 shore D. Öppettid 50 min.  
Funktionshållfast ca 5 tim. Ett lim lämpat för limning av inredningar
och plastdetaljer på bilar, husvagnar, fartyg och båtar. Ett allroundlim
som fäster bra på många andra material såsom lackerad aluminium, 
metaller, glasfiberarmerad plast, PVC, trä, sten m.m. Kan pulverlackeras.
Grafitfärgat. Levereras i 2x190ml (550g) dubbelpatroner.

CosmoPur 1632 PU-200.350 PUR-Lim
Lämpat för fordons-, fönster- och livsmedelsindustrin.
Funktionshållfast efter 3 tim. Hårt lim 80 shore D. Fritt från lösningsmedel. 
Ett konstruktionslim för allmän limning som vidhäftar på många olika material.
För limning inom fordonsindustri, limning av ALU-fönster, ALU-dörrar m.m.
Godkänt för limning/tätning av golv, väggar m.m. inom livsmedelsindustrin.
Utmärkt värme- och väderbeständighet. Klarar pulverlackering +230°C.
Vit färg. Levereras i 2x310ml (835g) dubbelpatroner. 

CosmoFen 874 PU-200.140 PUR-Lim
Speciellt för glas samt fönster-, dörr- och möbelindustrin.
Segelastiskt lim. 55 shore D. Funktionshållfast efter 20-30 min. 75% av full styrka 
inom 3 tim. Fritt från lösningsmedel. Luktfritt. Ett lim lämpat för limning av glas
mot trä, mot aluminium eller mot andra typer av material. Också ett bra lim för
limning av inredningsdetaljer, möbler, stora ytor och för utfyllnad av hålrum. 
Sväller under härdning. Limmar trä, byggnadsmaterial, keramik, glas, metall och 
många plaster. Beige färg. Levereras i 2x310ml (900g) dubbelpatroner. 
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2-komp. REPARATIONS-Lim 

TP210 PUR-Lim. 50ml patron. Svart färg.
För snabba limningar och reparationer av plastdetaljer.
Hårdelastiskt mycket snabbhärdande lim. Härdar på ca 3,5 min. Kan slipas och
bearbetas efter 30 min. Hårdhet ca 63 shore D. Trögflytande som inte droppar. 
Bristningsgräns ca 55%. Svart färg. Överlackeringsbart. God vidhäftning på 
metaller, kompositer, plaster, trä, glasfiber m.m.  Mycket lämpat lim för 
snabb limning och reparation inom t.ex. bilkarosseribranschen.
För reparation av spoilers, skärmar och andra plastdetaljer på fordon. 
Levereras i 50ml dubbelpatroner.

2-komp. AKRYL-Lim
2-komp. MMA-Lim (metylmetakrylat). Akryl är lämpat för limning där man
ställer stora krav på hög hållfasthet och styrka. Luktar dock ganska starkt.

TexoCryl 5050 MMA-Lim. 25ml dubbelspruta.
Mycket lämpat för snabb limning av glas mot glas.
Ett lättflytande lim som blir relativt hårt efter härdning. Öppettid ca 2-4 min. Funktionshållfast efter 
15 min. Värmebeständigt. Mycket hög hållfasthet. Lämpat för limning av glas mot glas eller glas mot 
andra material. Blir genomskinligt vid limning glas mot glas. Limmar även med hög hållfasthet metall, 
plaster och kompositer. 25 ml dubbelspruta.

TexoCryl 6010 MMA-Lim. Konstruktionslim.
Mycket lämpat för snabb limning av metall och plast.
Ett trögflytande lim som blir hårt efter härdning. Öppettid ca 5-7 min.
Funktionshållfast efter 30 min. Värmebeständigt. Mycket hög hållfasthet.
Mycket lämpat för limning av metall, plast, glasfiber och kompositer.
Lämpligt för lagning och limning av bilkarosser, husvagnar, husbilar och båtar.
Samt för konstruktionslimning inom allmän industri. Även fastighetsunderhåll 
och limning inom många andra sektorer.  50ml och 400ml dubbelpatron.

CosmoFen AL EP-200.110 Epoxy-Lim
Konstruktionslim. 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.

2-komp. EPOXY-Lim
2-komp. Epoxy-Lim är kallhärdande reaktionslim som härdar i rumstemp. genom 
att man blandar 2 olika komponenter. Epoxy-Lim anses ha sin fördel vid limning av 
metall och besitter ett gott motstånd mot höga temperatur.
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KONTAKT-Lim 1-komp. 
1-komp. kontaktlim härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Man använder torrlimning eller våtlimning. 
Vid torrlimning så lägger man lim på båda sidor av de detaljer som ska limmas. Sedan väntar man tills limmet känns klibbfritt
innan man fogar samman. Våtlimning innebär att man fogar samman innan limmet torkat. Vid våtlimning så är fixering möjlig.

TexoFlex LD880 Nitril-Lim. Kan infärgas i olika kulörer.
Ett ofärgat 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, spacklas
eller rollas på ytorna. Kan färgas in i olika kulörer.
Levereras i 5 Lit. burkar. 

S1756 PU-baserat kontaktlim. 
Ett helt klart transparent elastiskt lim baserat på Polyuretan-gummi.
Öppettid 5-15 min. Användes som torrlimning. Torrhalt ca 18%.
Bra motståndskraft mot oxidation, olja, vissa kemikalier, flygbränslen, 
milda syror och alkalier. Ett lösningsmedelsbaserat lim som limmar 
naturgummi, syntetiskt gummi, PVC, PU-material och mycket annat. 
Levereras i 5 Liters dunk.

PVC-Lim 1-komp. 
1-komp. PVC-lim härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. 
Lösningsmedlet mjukgör hård PVC och när sedan detta lösningsmedel 
avdunstat så ”svetsas” plasten ihop och PVC:n återgår till hård PVC igen.

CosmoFen Plus SL-660.110 PVC-Lim.
Limmar hård PVC snabbt och hållfast.
1-komp. lim för limning av hård PVC. Ger snabbt starka och hållfasta fogar. 
Limmet är lämpat för limning inom sanitär, rördragning och pooltillverkning. 
Givetvis för limning av alla former av konstruktioner där man använder hård 
PVC-plast vid tillverkning. Öppettid 60 sek. Funktionshållfast ca 2-4 min. 
Totalt uthärdat 8 veckor. Spaltfyllnad <0,1mm. Limmet är helt transparent.
200ml aluminiumtuber. 
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AVFETTNING / RENGÖRINGAR

CosmoFen 20  CL-300.140
Lösningsmedelsbaserad rengöring för plaster.
Rengöring för diverse plaster inkl. PVC, PMMA, PC, SAN och även
olika plastlaminat. Rengör från smuts, damm, limrester, rester från
skyddsfolier, vaxpenna, gummispår, färskt PUR-skum och färska
rester från tätningsmassor samt tjära och bitumen. Icke lösande
och snabbtorkande. 1 Lit. Flaskor.

 

CosmoFen 60  CL-300.150
Lösningsmedelsbaserad rengöring för aluminium.
Rengöring för aluminium, pulverlackerad och eloxerad samt även för
PUR och diverse andra plaster. Rengör från smuts, damm, limrester,
rester från skyddsfolier, vaxpenna, gummispår, färskt PUR-skum och
färska rester från tätningsmassor samt tjära och bitumen. Icke lösande
och snabbtorkande. 1 Lit. Flaskor.

 

Pudol AZC Citro
En vattenspädbar rengöring för alla ytor som tål vatten.
En alkalisk vattenspädbar kraftrengöring som löser svår smuts. Rengör från olja,
fett och annan svår smuts. För rengöring av svårt nedsmutsade maskiner, 
verktyg, redskap, utrustningar och golv. Spädes efter behov. Även för lättare 
smuts och användes då för rengöring av inredningar, vitvaror, stengolv, 
plastgolv, bad- och duschutrymmen, tvättfat m.m. Kan användas på alla
vatten- och alkaliebeständiga material. Kvarlämnar en fräsch doft av citrus .
Husväggar kan effektivt tvättas rena före målning. Efterskölj noga före målning.
1 Lit. Flaskor.

 

TexoClean 400
Avfettning/Rengöring på sprayflaska.
En allround rengöring/avfettning 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 m.m. Löser även fett, 
silikoner, skyddsfilmer, vaxer, rostskyddsmedel, klisterrester m.m. Löser dekaler och 
etiketter. Rengör även effektivt gjutverktyg från icke härdade Polyuretanrester och andra 
restpartiklar efter gjutning. Rengör och avfettar verktyg, maskiner, motorer, redskap, 
kedjor, utrustningar m.m. Snabbverkande och avdunstar totalt utan att lämna kvar några 
rester. Kan användas som rengöring före limningar och före målning eller lackering. 
Mycket effektiv. 400ml aerosolflaskor.
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DOSERPISTOLER

Manuella och tryckluftsmatade doserpistoler.

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

310T

900T

900M

400M

50M

P W


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

