
 

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Lösningsbaserat  cellulosalim 
Färg:  Klar 
Konsistens:  Tunn flytande 
Hållbarhet:  Minst 2 år i tätoch förslutet emballage, i torr och kylig förvaring. 
Emballage:   

Varenr. Storlek 

1100 40 ml tube (12 st pack) 

 
 
Limfog: 
Färg:  Klar 
Beständighet: Temperatur: Limmet tål temperaturer upp till ca. 70 °C, beroende på styrkekrav. Limmet 

är termoplastisk (d.v.s. styrkan reduceras vid höjd temperatur). 
 
  Vatten: God 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 

 

Universallim 300 är ett snabbtorkande lim, som ger en klar limfog och 
som används till limning av trä, keramik, kork, papper, kartong samt 
vissa textstiler, plasttyper m.m. 
 
Universallimmet i den kända gula tuben har varit marknaden trogen i 
mer än 80 år. 
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Produkt Information: 

Den kända gula tuben, som limmar det mesta.    

Universallimmet i den kända gula tuben har varit 
marknaden trogen i mer än 80 år.Aanvänds till 
limning av trä, keramik, kork, papper, kartong 
samt vissa textstiler, plasttyper m.m. 
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Bruksanvisning: 

 

Förbehandling:  Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, släppmedel, fett och lösa partiklar.  
Vid limning av metaller och plaster kommer en slipning av ytan att ge bästa resultatt. De 
flesta material kräver och bara en allmän rengöring. Avfettning kan ev. göras med sprit eller 
aceton. 
 
Det rekommenderas alltid att man gör en provlimning innan man värderar limmets styrka.  
 
Var uppmärksam på att limmet missfärgar/påverkar vissa material. Gör alltid ett prov på ett 
dolt ställe. 

 
Applicering: Limmet appliceras på den ena eller på båda sidorna. Detaljerna läggs samman i lätt press 

inom 3 min. medan limmet fortfarande är vått. 
 
Extra styrka kan uppnås genom att applicera lim två gånger. Efter första appliceringen skall 
limmet torka helt innan andra applicering görs. 
 
Detaljerna skall hållas samman medan limmet torkar. 

 
Rengöring:  Limmet avlägsnas / upplöses med aceton. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Säkerhet: 

Hälsofara:  Xi, Irriterande 

Brandfara:  F, Mycket brandfarlig 

Riskfraser:  Irriterar ögonen 
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i  
vattenmiljön. 

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 

  Töm ej i avloppet.  
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 

 
 

För ytterligare upplysningar om säkerheten hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 

vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

. 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE 

TEL: 046 - 57070 - FAX  +45 56 64 00 90   

 

 DANA LIM A/S  

www.danalim.se 
 

 

Universallim 300 - Reviderat 17.11.2016 - Sida 2/2 


