
BESKRIVNING AV PRODUKT
Lösningsmedelsbaserat kontaktlim på neoprenbas. Tunn  och smidig konsistens.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För limning av gummi, läder, metall, laminat och liknande material. Speciellt lämpligt där föremålen är svåra att lägga i press.

ARBETSBESKRIVNING
1.   Limytorna skall vara torra och rena.  2.   Stryk lim på båda ytorna och låt torka tills det ej klibbar - ca 15 minuter.  3. Pressa 
samman ytorna och låt torka. Limfläckar borttages med aceton.

MILJÖ & HÄLSA
Limmet är mycket brandfarligt. Farligt vid inandning. Kan vara farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt 
från antändningkällor. - Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation.  För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

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 rekommendationer är samt-
liga 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
KONTAKTLIM A3



TEKNISK DATA

Limtyp Kontaktlim

Bindemedel Neopren (syntetiskt gummi), 
syntetiska hartser, stabilisa-
torer

Konsistens Tunnflytande

Färg Beige

Brandfarlig Limmet är brandfarligt.

. Torkat lim är ej brandfarligt.

Lagring 2 år i oöppnad förpackning

Appliceringshjälpmedel Pensel eller spackel

Rengöring Aceton

Fuktbeständighet Mycket god. Limfogen är olös-
lig i vatten.

Temperaturbeständighet 7 dygn gammal limfog har 
god hållfasthet upp till +90 till 
+100ºC
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