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TEKNISK DATABLAD

Industrielle tætningsprodukter

Ljungdahl Cyano Super Adhesive
Ljungdahl Cyano Super Adhesive er en flydende, hurtighærdende lim baseret på
cyanoacrylat, som hærder ved luftens fugtighed.
Anvendelse
• Til limning af gummi, o-ringe, glas, metal og plastik.
• Til limning af EPDM, neopren cellegummi og gummiprofiler.
Begrænsninger
• Anbefales ikke til overflader med PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, neopren
og bitumen.
• Anbefales ikke anvendelser, hvor produktet er konstant under vand.
Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.
Emnerne som skal limes, skal være lige afskåret, så de passer helt sammen.
Påfør limen direkte fra tuben på overfladen af emnet. Pres emnerne hårdt sammen i ca. 5 sek. For optimal vedhæftning påfør kun et tyndt lag lim. Undgå at limen
kommer i kontakt med øjne og hud.

Egenskaber
• Hurtighærdende lim.
• Glimrende vedhæftning til
mange forskellige emner.

Er du i tvivl bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.
Kan påføres i temperaturer mellem + 15 °C og 30 °C.

Farver og pakning
Basis

Cyanoacrylat.

Emballage

20 g. tube.

Farve

Transparent.

Lagerholdbarhed

12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem 		
+ 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage.

Sikkerhed
Mal-kode: 5-5.
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

En tæt forbindelse...

®

Tekniske data
Basis
Anvendelsestemperatur

°C

+15 til +30

Viskositet

mPas

120

Densitet

g/ml

1,05

Åbentid

sek.

0-3

Endelig vedhæftning

sek.

3-30

N/mm²

10

Trækstyrke
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Cyanoacrylat

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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