
BESKRIVNING AV PRODUKT
Bostik Superlim Gel är tixotropiskt cyanoakrylatlim för porösa och sugande ytor. Limmet varken rinner eller droppar. Kan påföras 
på vertikala ytor. Bostik Superlim Gel har normalt en fixeringstid på 45 sekunder. Full hållfasthet uppnås efter 1 dygn.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Limmar porösa och sugande material som trä, läder, keramik etc. Kan också användas till hårda icke-sugande material som metall, 
plast, gummi etc.

ARBETSBESKRIVNING
1. Se till att ytorna är rena och torra. 2. Skruva av spetsen och punktera tuben med en nål. 3. Stryk på ett tunt lager på ena ytan. 
4. Pressa ihop i ca. 45 sekunder. 5. Ta bort överflödigt lim på spetsen och sätt på hättan ordentligt. Limfogen uppnår full hållfasthet 
efter ca. 1 dygn. Limmet bör förvaras mörkt, svalt och torrt. FÖRPACKNING: Aluminiumtub med plastpipett. Tuber à 3 gram i 
blisterförpackning.

MILJÖ & HÄLSA
Cyanoakrylatbaserat lim. Risk för sammanlimning av hud, till exempel fingrar och ögon. Använd skyddshandskar. Undvik kontakt 
med huden, eftersom limmet fäster omedelbart. Limmet ska inte komma i kontakt med ögonen. Använd skyddsglasögon vid risk 
för sprut i ögonen. Om limmet skulle hamna i ögonen skölj med stora mängder vatten och kontakta läkare. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT 
FÖR BARN. För ytterligare information, se HMS-informationsbladet.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
SUPERGLUE GEL



TEKNISK DATA

Bas Ethylcyanoakrylat

Max gapfyllning 0,25 mm

Fixeringstid 45 sekunder

Full härdning 1 dygn

Skärstyrka 21 N/mm² (Sandblåst stål)

Temperaturbeständighet: -54ºC - 82ºC

Rengöringsmedel: Aceton
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