
  

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 
Hærder: 
Type:  Vandig opløsning af chromsalt 
Farve:  Blågrå 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Vægtfylde:  ca. 1,3 kg/liter 
pH:  ca. 1 
Holdbarhed:  Minimum 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.  

Opbevares frostfrit. 
Emballage: 

Varenr. Størrelse DB-nr. 

52111 250 g flaske 4662813 

52121 500 g flaske 4662821 

 
 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Mørk Hærder 923 er en vandig salt-opløsning, der anvendes 
som hærder til Trælim D3 Ude 430 m.fl. for at opnå bedre 
vandbestandighed. 
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Produktinformation: 

Vandbaseret hærder til trælim 
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Brugsanvisning: 
Blandingsforhold: Vægtforhold: 100 dele lim + 5 dele hærder. 
  Volumenforhold: 100 dele lim + 4 dele hærder. 
  Brugstid efter blanding er ca. 7 døgn. Efter i blanding af hærderen vil limens viskositet stige,  

hvilket kan have indflydelse på limens brugstid til en bestemt opgave. 
 
Rengøring:  Hærderen fjernes ved at skylle grundigt med vand. Papir og klude der benyttes til at fjerne  

spild bør skylles i vand for at undgå ætsningsfare. 
 

Der henvises i øvrigt til produktinformation for den anvendte lim. 
 
 
 
 

 

 

 

Sikkerhed: 
Se produktets sikkerhedsdatablad. 
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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. 

 

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK 

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 

 DANA LIM A/S  

www.danalim.dk 
 

 

Mørk Hærder 923 - Revideret 01.07.2019 - Side 2/2 


