
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Lim: 
Type:  Polymerbaseret selvklæbende masse 
Farve:  Gråblå 
Konsistens:  Fast 
Holdbarhed:  Minimum 2 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

9470 60 g 4662805 

 
 
 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 

 

Klæbemasse 312 er en selvklæbende plastisk masse der kan 
anvendes til opsætning og fastgørelse af utallige ting.  
 
Velegnet i hjemmet, på kontoret og i skolen til f.eks. opsætning af 
plakater, postkort, huskesedler, landkort, kalendere, festpynt og 
meget andet - på vægge, døre og vinduer. 
 
Klæbemassen kan også bruges til fastholdelse af nøgler, blyanter, 
nåle, værktøjsdele - og formes til dyr og figurer! Kun fantasien sætter 
grænser. 
 
Klæbemassen kan bruges igen og igen. 
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Produkt Information: 

Til opsætning af plakater, festpynt, huskesedler m.m.    

Klæbemasse 312 er en selvklæbende plastisk 
masse der kan anvendes til opsætning og 
fastgørelse af utallige ting.  
 
Velegnet i hjemmet, på kontoret og i skolen til f.eks. 
opsætning af plakater, postkort, huskesedler, 
landkort, kalendere, festpynt og meget andet - på 
vægge, døre og vinduer. 
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Brugsanvisning: 

 
Anvendelse: Træk den nødvendige mængde klæbemasse af pladen og rul den til en kugle, der 

trykkes fast på det emne der skal fæstnes. Emnet kan derefter placeres et utal af 
steder, blot ved et let tryk. 

 
Til tungere ting, som f.eks. plakater, anbefales det at bruge klæbemassei hvert hjørne. 

 
Klæbemassen kan bruges på tætte overflader som f.eks. malede flader,  
glas, porcelæn, metal, plast m.m. Overfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. 

 
Bemærk! 
Vær opmærksom på at klæbemassen ikke bør anvendes på f.eks. tapet eller andre 
sugende flader. Den kan da være vanskelig at fjerne, eller efterlade et svagt mærke. 
Man bør altid sikre sig at der ikke sker afsmitning, ved at prøve på et skjult sted. 
 
 
 
 
 

Sikkerhed: 

Faremærkning:  Ingen 

 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til 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. 
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TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 
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