
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Hærder: 
Type: Isocyanathærder 
Farve:  Gullig 
Konsistens:  Flydende væske 
Holdbarhed:  Minimum 2 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

3511 50 g flaske 5830273 

3513 250 g flaske 3448172 

 
 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Kontakthærder 924 tilsættes Kontaktlim 281 og Klar Kontaktlim 284, 
for at øge varmebestandigheden op til ca. 150 °C (afhængig af 
styrkekrav). 
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Produkt Information: 

Øger varmebestandigheden af kontaktlim    

Kontakthærder 924 tilsættes Kontaktlim 281 og Klar 
Kontaktlim 284, for at øge varmebestandigheden op 
til ca. 150 °C (afhængig af styrkekrav). 
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Brugsanvisning: 

Anvendelse:  Der tilsættes 5 g Kontakthærder 924 pr. 100 g lim, og omrøres omhyggeligt. Brugstiden efter 
tilsætning af hærder er ca. 1 døgn. 

 
Der henvises desuden til Produkt Information for den enkelte limtype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed 

Indeholder:  Isocyanater (Tri(p-isocyanatophenyl)-thiophosphat). Se fabrikantens oplysninger. 
Fareklasse:  F, meget brandfarlig 
  Xn, sundhedsskadelig 
 
Faresætninger:  Irriterer øjnene. 

Kan give overfølsomhed ved Indånding.  
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. 
Undgå indånding af dampe. 
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægehjælp nødvendig; vis etiket, hvis  
det er muligt. 
Må kun bruges på steder med god ventilation.  
 

 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

 

 

 

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 2/2 

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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