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TEKNISK DATABLAD 
D-coll 7010 
 
 

 
Anvendelse D-coll 7010 er en VAE dispersionslim til laminering/kachering af plastiske 

materialer til absorberende grundlag. D-coll 7010 har en excellent vedhæftning til 
forskellige plastiske overflader, f.eks. PVC, polyester, polystyren samt  
aluminiumsfolier mod absorberende materialer som pap, papir, tekstil, læder og 
træ.  Den tørre limfilm forbliver permanent fleksibel, også ved lave temperaturer, 
og er ældningsbestandig. 

 
Basis Vandbaseret Vinylacetat/ethylen copolymer dispersion (VAE) 
 
Farve Hvid 
 
Lugt Næsten ingen lugt 
 
Viskositet 11.000 ± 4.000 mPa.s (Brookfield RVT, sp 5/ 20 rpm, ved 23° C) 
 
pH 3,5-4,5 
 
Vægtfylde Ca. 1,05 g/cm³, ved 23° C 
 
Tørstof % 50 ± 1 % 
 
Laveste temp. 0° C 
for filmdannelse 
 
Fødevarer Råvarerne i dette produkt overholder kravene til det tyske BGVV (tidligere BGA) 
reglementer af 1 oktober 1998, XIV ”Polymer dispersioner”.  
 Råvarerne overholder ligeledes kravene til det amerikanske FDA af 1 april 1999;  

FDA § 175.105 ” Lime”;  FDA § 176.170 ” Dele af papir og pap i kontakt med 
vandholdige og fede fødevarer” og FDA § 176.180 ” Dele af papir og pap i kontakt 
med tørre fødevarer”.      

 
Lagring D-coll 7010 skal lagres frostfrit. 5-20° C er den ideelle  lagringstemperatur. 
 Ved denne lagring er limen holdbar i 1 år i ubrudt emballage. 
 
Emballage 20 kg plastspand; 120 fustage; 750 og 1000 kg containere. 
 
Rengøring Våd lim afvaskes med lunkent vand, evt. tilsat mild sæbe. Indtørret lim kan fjernes 

ved hjælp af acetone eller lignende opløsningsmiddel. 
 
Sikkerheds- Læs sikkerhedsdatabladet for D-coll 7010 før produktet tages i brug. 
information 
  
 
 
De opgivne data er baseret på egne erfaringer.  Da de stedlige driftforhold ligger udenfor vores kontrol, kan vi kun 
påtage os ansvaret for selve produktet.  Enhver foreskrift må indrettes efter de stedlige forhold. 
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