SKANACID A/S
A/S

Produkt Information:

Skanacid Limfuge
Phthalatfri montagelim for montage af Techlite / PVC rørbeklædning.
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Skanacid Limfuge er en neutral fugthærdende montagelim, fri for
opløsningsmidler, tin og phthalater. Skanacid Limfuge danner en
stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle
bevægelser i rørbeklædningen
Skanacid Limfuge er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende
bestandighed mod klimatiske påvirkninger.
Kan benyttes ude og inde, til klæbning og fugning af Techlite
rørisolering og andre typer af PVC rørbeklædning.
Produktet er Fødevaregodkendt.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Fungicidbehandlet:
Konsistens:
Holdbarhed:
Emballage:

Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
JA
Let bearbejdelig thixotropisk masse
2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Varenr.

Størrelse
150mL

Limfuge:
Overmalbar:
Hårdhed:
Brudstyrke:
Brudforlængelse:
Bestandighed:

Farve
Grå / Hvid

Ja.
ca 60 Shore A (ISO 868)
2,0 N/mm2 (ISO 37)
200 % (ISO 37)
Service Temperatur:
ca. -40 °C til +110 °C
Kortvarig temperatur ved f.eks.
rengøring: Maksimalt 150 °C
Klimatisk ældning: god
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Brugsanvisning:
Forberedelse af materialer:

Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
Limfugen kan anvendes på de fleste metaller, de fleste malede overflader og flere
plastmaterialer og gummioverflader.
I praksis anbefales det at teste Limfugen på andet end stål og PVC overflader inden
anvendelse.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring:

Skanacid Limfuge påføres med tubespids lige under kanten af alle samlinger på
rørbeklædningen.

Rækkeevne:

ca.30 meter/tube, afhængig af dimensioner, tæthedskrav og styrkekrav.

Monteringstid:

Løse stykker monteres indenfor 10-20 minutter efter påføring af limstrenge.

Montering:

Emnerne presses omhyggeligt sammen.
TECHLITE rørskåle fastgøres med den selvklæbende tape og Limfugen lægges lige under
kanten af samlingen. Fittings som bøjninger, T-stykker og ende-bund monteres til sidst og
fastholdes løst med bindetråd eller tape, Limfugen lægges lige under kanten på samlingerne
der presses omhyggeligt sammen og fastholdes mekanisk indtil Limfugen er hærdet.
Limfugen hærder op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.

Rengøring:

Alle Overflader og samlinger rengøres let med Skanacid Renrum Wipes.
Værktøj og overskydende limfuge fjernes let med Skanacid Renrum Wipes eller terpentin.
Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:
Faremærkning:

Ingen
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke
produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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