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525669 
ExpressLim tubes  
 

        

• Superstarkt snabblim 

• Härdar på några sekunder 

• Perfekt limning av små, svåra 
lagningar 

 

 

 

 

 

 

Snabblim i unika portionsförpackningar. 
För små, svåra lagningar av de flesta 
hårda material som metall, sten, porslin, 
keramik, gummi, hårdplaster med mera. 
Härdar på några sekunder. 
 
 
 
 
 
 

   
TEKNISK DATA 
 
Typ: Etylcyanoakrylat. 
Färg: Transparent. 
Konsistens: Tunnflytande. 
Torrhalt: Ca 100 %. 
Densitet: Ca 1060 kg/m3. 
Brandfara: Ej brandfarligt. 
Lösningsmedel: Inget. 
Kemikaliebeständighet: Limfogen tål 
lösningsmedel och vanliga hushållskemikalier. 
Temperaturbeständighet: - 30OC - +100OC. 
 
 
APPLIKATIONSDATA 
Arbetstemperatur: +5OC - + 25OC. 
Åtgång: 1 droppe per 3 – 5 cm2. 
Monteringstid: Ca 30 sekunder. 
Beständighet: Mycket god vid temporär 
vattenpåverkan. Vid permanent kontakt med vatten är 
limmet ej lämpligt.  
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning). 
Förvaras svalt och frostfritt.  
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
Märkning  
Förvaras åtkomligt för barn. Irriterar hud och ögon. Kan 
snabbt klistra samman hud. Skydda fingrar och ögon. 
Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med mycket 
vatten och kontakta läkare. Innehåller etyl-2-
cyanoakrylat.  
 
Hantering och Rengöringsföreskrifter 
Limmet binder sekundsnabbt vid kontakt med huden 
eller vid stänk i ögonen. Största försiktighet skall 
därefter iakttas vid hantering. Läs noga igenom bruks- 
och öppningsanvisningarna på förpackningen och följ 

bipackade skriftliga anvisningar. Var noga med att 
limmet ej kommer i händerna på barn. Om spill kommit 
på huden, bruka inte våld för att lösa limfogen. Doppa 
hudpartiet i vatten tills limfogen lossnar eller tvätta 
med aceton. Vid lim i ögonen, skölj rikligt med vatten, 
10 -15 minuter, kontakta läkare. Om möjligt, ta med 
bruksanvisning.  
 
Ej stelnat lim kan tvättas bort med aceton. Härdat spill 
i övrigt avlägsnas mekaniskt. Avfallshantering: ej 
härdat lim kan lämnas till miljöstation, härdat lim kasta i 
återvinning.  
 
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.  
 
BRUKSANVISNING 
Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria 
från fett. För bästa resultat ruggas ytorna upp med 
slippaper. Avlägsna slipdammet. 
 
Applicera tunt med lim på den ena ytan, 1 droppe per 
3 – 5 cm2. För mycket lim förlänger härdningstiden och 
påverkar och sluthållfastheten negativt. Lägg snabbt 
samman ytorna i rätt position och håll dem 
sammanpressade i 15 – 90 sekunder, beroende på 
material. Maximal styrka uppnås inom ca 24 timmar.  
 
FÖRPACKNING 
 
4 x 0,5 gram 
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk 
erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att 
finna den lämpligaste arbetsmetoden.  
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, 
kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I 
varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll 

Certifierad enligt: 
 

 

Sika Sverige AB 
163 08 Spånga, Sverige 
Tel: +46 8 621 79 00  
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