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DK

Produkt Information:

Limstift 310S
Nem og praktisk, til de fleste materialer
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Limstift 310S anvendes til limning af papir, pap, fotos, karton og stof.
Den er desuden velegnet til limning af papir mod glas, metal, malet
træ, flamingo etc.
Limstift 310S er vandbaseret, tørrer hurtigt, giver en mat klar limfuge
og er praktisk at håndtere, selv for små fingre.

Til fotos, tekstiler, papir og pap, glas og plast. Nem
og praktisk at håndtere, også for små fingre.
Afvaskes let med vand.

Fysiske / kemiske data:
Lim:
Type:
Farve:
Konsistens:
Holdbarhed:

Limstift på vandbasis
Hvid
Fast
Minimum 1 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring i tæt lukket emballage.
Tåler ikke frost.

Emballage:

Limfuge:
Farve:
Bestandighed:

Vare nr.

Størrelse

TUN-nr.

12018

24 x 10 g (løse i karton)

5347661

12019

24 x 20 g (løse i karton)

5347662

Mat transparent.
Limen er opløselig i vand.
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Brugsanvisning:
Forberedelse:

Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie.

Anvendelsestemperatur:

Stuetemperatur

Påføring:

Den ene flade påføres lim og emnerne samles mens limen endnu er klæbrig.

Rengøring:

Våd lim afvaskes med varmt vand. Tørret lim afvaskes ved iblødsætning i varmt
vand eller med sprit.

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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