
Produktdatablad

Super Tack

Produktbeskrivning
Starkt fyllig fukthärdande lim till snabb fästning, inom- och utomhus. Ger en
elastisk limfog med god vidhäftning.

Stark limfog

Elastisk och fyllig

Inom- och utomhus

Användning

Användas till uppsättning av speglar, montering av paneler, akustikplattor, skivmaterial och trappnos.
Limmet häftar på de flesta material som trä, glas, betong, mursten, glasfiber, plexiglas, målade ytor och nogra typ av
gummi.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. 

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Vid limning ska en av ytorna vara sugande så att fukt transporteras till härdningsprocessen.

Applicering

Fogpistol.
Fogpatronens gängade topp skärs av.
Spetsen anpassas med snett snitt. 
Påför limsträng på ett avstånd ca 5-20 cm från varandra beroende på krav på styrka. 
En lätt sprayning med vatten före ihoppressning påskyndar härdning. 
Montera inom 5-10 minuter innan limen stelnar. 
Pressa ihop ämnena noga. 
Överflödig lim avlägsnas mekaniskt.
Använd eventuellt täcktejp som tas bort omedelbart efter påförande.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet. 
Temperatur påverkar torktid och genomhärdning.
Utför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Fyllig och elastisk limfog.
Härdar upp till 2 mm per dygn beroende på temp. och luftfuktighet.

OBS!

Vissa objekt kan kräva speciella monteringsmetoder, följ leverantörens rekommendationer. 



Produkttyp Spackel- och fogmassa

Densitet (kg/l) 1.46

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +5°C

[wetgoodTDSHardness] 60 shore A

Rengöring av verktyg osv. Ohärdad lim avlägsnas med lacknafta.

Härdad lim avlägsnas mekaniskt.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till
lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven
färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Kompletterande info

Brottökning: 200 % (ISO 37)
Brottstyrka: 3,0 N/mm² (ISO 37)

Tekniska data

Nuvarande TDS version

maj 2022

Ersätter TDS version

december 2021


