
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Lim: 
Type:  Vandbaseret naturgummilatex 
Farve:  Hvid, svagt gullig 
Konsistens:  Let flydende 
Tørstofindhold:  ca. 60 % 
Holdbarhed:  Minimum 1 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Tåler ikke frost. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

6200 12 x 40 ml tube 3447455 

6201 6 x 250 ml flaske 3447463 

 
 
Limfuge: 
Farve:  Klar  

Bestandighed:  Limen har god bestandighed mod vand. Tåler ikke syre eller længere tids påvirkning af UV- 

lys. Limede tekstiler bør ikke udsættes for kemisk vask eller kogning. Olie kan blødgøre  

limen. 

Limen tåler temperaturer op til ca. 50 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk  
(d.v.s. styrken reduceres med temperatur). 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 

 

Tekstillim 327 er en vandbaseret naturgummilim til limning af tekstiler, 
f.eks. arbejdstøj, møbelstof, læder, skind og skumgummi. 
 
Limen giver en blød elastisk limfuge, der tåler vand.    
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Produkt Information: 

Naturlatex til limning af tekstiler, skumgummi m.m.    

Naturlatex til limning af tekstiler, læder, skind og 
skumgummi. 
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Brugsanvisning: 

 
Forberedelse:  Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.  

 
Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke til den 
påtænkte opgave. Imprægnerede tekstiler kan f.eks. være meget svære at lime. 
 
For at undgå misfarvning af visse tekstiltyper, anbefales det altid at foretage en 
prøvelimning på et skjult sted. 

 
Anvendelsestemperatur: Stuetemperatur 
 
Påføring:  Tekstillim 327 kan anvendes på to måder: 
 

Kontaktlimning: Påfør limen på begge flader og pres emnerne sammen når limen er helt 
tør. 
  
Vådlimning: Hvis limen kun påføres på den ene flade, skal emnerne samles mens limen 
endnu er våd. 
 
Undgå gennemslag, da limen kan blive brun ved længere tids påvirkning af UV-lys. 
Risikoen for gennemslag reduceres ved at anvende limen som kontaktlim. 
 
Sørg for god ventilation, idet limen har en karakteristisk lugt på grund af et lavt indhold af 
ammoniak. 
 
Vær opmærksom på at tekstillimens kontaktlimsegenskab kan vare i flere dage, og  
Tekstillim 327 er således ikke egnet til kantning af rullegardiner og lign. opgaver, 

 
Tørretid:  ca. 30 minutter 
 
Rengøring: Våd lim afvaskes med vand. Afhærdet lim fjernes med f.eks. rensebenzin  

 
 
 
 
 

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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