
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Lim: 
Type:  Vandbaseret rullelim 
Farve:  Klar 
Konsistens:  Fast klæbrig tape 
Holdbarhed:  18 måneder 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

9889 12 x (7mx8mm) 5342857 

 
 
 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 

 

Rullelim 316 er en vandbaseret rullelim til permanente limninger. Den 
kan anvendes på papir, kort, fotos, mange syntetiske materialer og 
glas.  
 
Rullelim 316 er velegnet til hurtige og præcise limninger og let at 
anvende. 
 

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 1/2 

Produkt Information: 

Til limning af papir, kort, fotos mm. 

Rullelim 316 er en vandbaseret rullelim til 
permanente limninger. Den kan anvendes på papir, 
kort, fotos, mange syntetiske materialer og glas. 
Rullelim 316 er velegnet til hurtige og præcise 
limninger og let at anvende. 
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Brugsanvisning: 

 
Anvendelse: Materialet der skal limes lægges på en plan flade. Placer limbeholderen på materialet og rul 

limen på ved at trække limbeholderen baglæns med et let tryk. 
 
  Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sollys. 
 
  Bemærk: 
  Limen bør anvendes med forsigtighed på tyndt papir som gave- og silkepapir. 

 
 
 
 
 

Sikkerhed: 

Faremærkning:  Ingen 

 

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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TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 
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