
819
Konstruktionslim

Polyuretanlim. Ett 1-komp. Lösningsmedelsfritt, svagt svällande, fogfyllande allroundlim med en 
mycket snabb reaktionstid och härdtid. Härdar genom en reaktion med fuktighet. Härdningen sker 
jämt och fint fördelat. Hög hållfasthet redan efter ca 20 minuter beroende på material och omgivning. 
Efter härdning förblir limmet hårdelastiskt. Limmet har ett mycket brett användningsområde, limmar 
metall, aluminium, plast, frigolit, cellplast, trä, kakel, keramik, byggmaterial, isoleringsmaterial och 
mycket mera i olika kombinationer mot varandra. Resistent mot vatten och olika lösningsmedel. 
Uppnår D4-kvaliteé utan tillsatser. Ett lim för många ändamål, såväl utomhus som inomhus. Idealiskt 
för byggindustri, fordonsindustri, fönster, dörrar, stolar, golv, trappor, profiler mm. Mycket resistent 
och tåligt mot kyla, värme, temperaturväxlingar och olika klimatförhållanden. Åldringsbeständigt

Tekniska data
Bas 1-komp. Polyuretan.
Färg Svart eller vit.
Viskositet Mediumpasta. Tixotropt.
Konsistens Hårt elastiskt.
Spec. Vikt ca. 1,52g/ml.
Öppettid ca. 6 min torrt och ca. 2 min vattenbesprutat.
Funktionshållfast ca. 20 min vid +20ºC.
Totalt uthärdat ca. 24 timmar
Temp. Område -30ºC till + 100ºC.
Arbetstemp Lägst +7º C.
Förpackning Patroner om 310ml. (470g)
Lagring hållbar i obruten förp. Ca 12 mån
Torrhalt 100%

Om man jämför 819 med konkurrenters konstruktionslim så har de en torrhalt på 70 % och resten 
lösningsmedel vilket betyder att de krymper när lösningsmedlet dunstar. Men det bästa av allt är att 
det ni har limmat går att använda redan efter 20 minuter.

Användning: Ytorna bör vara rengjorda, eventuellt ruggade. Lägg lim på ena sidan direkt ur 
tuben, duscha sedan med vatten och samman foga inom 2 minuter. Som mått av vatten anges 
ca 10 % av limmängden. Då limmet sväller svagt under den initiala härdtiden, så bör man 
observera att lim kan tränga ut ur fogar och bör avlägsnas innan det härdat.

VIKTIGT. 
Limmet är helt ofarligt att jobba med om man under själva limningen och under torktiden befinner sig 
på en plats med en temperatur under 40ºC. Vid limning över 40ºC bör luftsug användas då isocyanaten 
börjar frigöras.
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