
HYBRID 2-komp. 
Multi Allround - Lim och tätningsmedel
Flexibelt, allsidigt elastiskt lim och tätningsmedel. Då limmet är 2-komp. erhålls alltid en pålitlig genomhärdning i alla applikationer. 
Väderresistent med mycket god UV-stabilitet. Kan användas i många olika applikationer och på olika underlag.
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STP63 / Cosmo HD-200.101

* Allmän montering och fogning
* Limning av dörrpaneler
* Limning av golvlister, läggning av laminat 
   och kabelkanaler
* Trappbyggnad och allmän byggnation
* Glaslimning i möbelkonstruktioner
* Limning av sandwich-element
* Fixering av skyltar
* Anläggningskonstruktion
* Används för limning och tätning inom
   fordons- och båtindustrin
* Olika industriområden 
* Kan användas på lackerat, metall,
   aluminium, trä, glas, plaster, sten m.m.

* Fri från isocyanater och fri från silikon
* Hårdelastisk fog
* Ytan kan jämnas och slätas väl
* Lösningsmedelsfritt
* Kompatibel med natursten
* Sväller inte
* Låg krympning
* Bra vidhäftning på många olika material
* Snabb och kontrollerad uthärdning p.g.a. 2-komp.
* Hög styrka på limfogar
* Kompenserar expansion av olika material
* Särskilt snabb reaktionstid
* Väderresistent vid limning utomhus
* Kan pulverlackeras i temp. ≤ +200 °C 

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
BAS 2 K STP Silanpolymer. Kallhärdande reaktionslim. 
FÄRG Grå. (Blandat) (Komp. A  HD-201.101 = Vit : Komp. B  HD-205.101 = Grå)
VISKOSITET (@+25°C) ca 150 000 mPa.s (Blandat)
SPEC.VIKT ca 1,49 g/cm³
BROTTGRÄNS Brister vid ca 250%.
BLANDAS Volym A:B 2:1
ÖPPETTID ca 30 min.
BRUKSTID ca 15 min. i blandningsröret (mixerrör). Därefter härdar limmet i röret som då måste bytas mot nytt.
FUNKTIONSHÅLLFAST ca 3,5 tim. primär härdtid
HÄRDTID ca 24 tim. 
SLUTHÅLLFAST ca 7 dygn.
DRAGHÅLLFAST  ca 4,0 N/mm² enl. DIN EN 1465 Alu/Alu 0,2mm fog. Ca 2,7 N/mm² vid +80°C.
HÅRDHET 63 Shore A. 
ARBETSTEMP. +7°C till + 30°C. Helst rumstemperatur. Ju lägre temp. desto längre härdtid.
TEMP.OMRÅDE -40°C till +100°C. Tillfälligt +200°C (pulverlackering).
RENGÖRING Icke härdat lim borttages med Cosmo CL-300.150. Uthärdat lim kan bara tagas bort mekaniskt.
FÖRPACKNING 195ml (290g) UTAH Coaxialpatroner (Enkelpatroner med båda komp. i en patron). 12x290ml/fp.
LAGRING ca 15 mån. i obruten förpackning.

Mörkt, torrt och i väl tillsluten förpackning i en temp. mellan +15° till +25°C. Skyddas mot solljus.
OBS! Bäst-före-datum är inte detsamma som sista förbrukningsdag. Kontakta LIMUS för mer information.

MILJÖ och HÄLSA Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT Ej farligt gods. Under transport, t.ex. från leverantör till kund, klarar produkten under normala

förhållanden att tillfälligt utsättas för temp. mellan -30° till +35°C. 

SÄRSKILD INFORMATION 
Öppettid och brukstid halveras vid +30°C och dubbleras vid +10°C. Övermålning av limfogen skall ske först efter att limmet är
fullständigt uthärdat. Om övermålning sker för tidigt så kan bubblor uppstå i färgen. Beakta vid limning av olika materialtyper att
dessa utvidgar sig och rör sig olika vid temperatursvängningar. Öppettid, brukstid, härdtid, eventuellt behov av nödvändig press,
hållfasthet etc. etc. kan endast fastställas genom egna tester eftersom dessa beror på material, temperatur, applicerad mängd,
luftfuktighet, materialfuktighet, presskraft och andra kriterier. 

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 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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PREPARERING
Acklimatisera produkten före limning. Detaljerna/ytorna som ska limmas måste vara rengjorda, torra, fria från damm och fett
samt korrekt preparerade. Beroende på vilket material som skall limmas så kan det ibland vara en god ide att prova om resultatet 
kan förbättras genom slipning av ytorna eller om resultatet kan förbättras efter applicering av en primer. Polyolefiner (bland annat 
PE, PP, PTFE) kan inte limmas utan särskild behandling t.ex. plasma- eller koronabehandling. Vid limning av hård PS rekommenderar 
vi vanligtvis att använda en primer. Limning av PVC, ABS, PC, PET, GRP på bas av polyester eller polyamid och pulverlackerade ytor 
bör endast göras efter förbehandling av ytorna med aktivator COSMO CL-310.110. Påför aktivatorn genom att gnida ut den med en 
icke färgande duk. Limning av betong, cellulär (porig) betong, sandsten och tegelsten bör endast göras efter förbehandling av ytorna 
med aktivatorn COSMO CL-310.110. Använd då en pensel och påför upp till 50 ml/m². 

LIMNING
Sätt ett blandningsrör (mixerrör) på den öppnade patronen. Placera patronen i en limpistol. Om en tryckluftsdriven pistol skall 
användas så måste den vara försedd med en kolvstång. Använd inte för högt tryck. Gör först prover. Limmet blandas automatiskt i 
patronen och är färdigblandat när det pressas ut ur blandningsröret. Använd inte de första ca 20g för säkerhets skull. Lägg lim på ena
sidan i strängar eller punkter. Sammanfoga därefter detaljerna inom öppettiden. Fixera detaljerna och använd press vid behov till 
dess att en funktionshållfasthet har uppnåtts. Om blandningsröret inte återanvänds inom brukstiden så måste ett nytt rör placeras 
på limpatronen. Om inte allt lim används på en gång så låt blandningsröret sitta kvar på patronen som en skydd. När patronen sedan 
skall användas igen så byt ut blandningsröret mot ett nytt om brukstiden på 15 min. har överskridits. Kontrollera så att inte härdat 
lim täpper igen mynningen på tuben. Använd inte de nästa 20g lim som matas fram av säkerhetsskäl. OBS! Avlägsna överskottslim 
innan det härdat.

LIMNING AV METALL
Anodiserade ytor kräver normalt sett inga särskilda åtgärder utom sedvanlig preparering. Vid limning av aluminium rekommenderar 
vi generellt att man samlar in tillräcklig information från leverantören för att kunna utföra korrekt preparering. Utför alltid egna 
hållfasthetstester. Ofta används oljor eller vaxer vid tillverkning/arbete med metaller. Ofta kan dessa vara svåra att ta bort utan att 
använda lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel. Vid limning av rostfritt stål uppnås ett klart bättre resultat om man slipar eller 
blästrar ytan efter att rengöring gjorts med lösningsmedel. Om obehandlad metall skall limmas, speciellt om de limmas ihop med 
porösa material t.ex. trä, byggnadsmaterial etc. så kan luftfuktigheten transporteras genom det porösa materialet och även genom 
limfogen och orsaka korrosionsskador på metallen. Innan obehandlad metall skall limmas så bör den obehandlade metallen beläggas
med en lackerad yta eller först pulverlackeras för att skydda metallen mot korrosion. Galvaniserad plåt måste också i allmänhet 
skyddas från luftfuktighet som annars kan skapa s.k. ”vitrost”. Detaljer som är pulverlackerade med färg som innehåller PTFE kan 
inte limmas tillförlitligt utan att först behandlas genom t.ex. plasmaprocedur.

VIKTIG INFORMATION
Endast utbildad personal bör använda produkten!
Vid limning av PVC, läs först vår tekniska information beträffande limning av PVC med STP/MS-lim som vi översänder på begäran. 

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.

TILLBEHÖR
COSMO SP-800.230  = Blandningsrör (Mixerrör)

ANDRA FÖRPACKNINGAR
Detta lim finns även att tillgå i 400ml dubbelpatroner (590g) med blandning 2:1. 
Mixerrör till dessa =  COSMO SP-800.240 
400ml dubbelpatron användes tillsammans med tryckluftspistol COX VBM (MR) 400 X.
Kontakta oss för mer 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 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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