
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Lim: 
Typ:  Modifierat polyvinylacetat 
Färg:  Vit, svagt gulaktig 
Konsistens:  Lättflytande 
Hållbarhet;                           Minimum 2 år i tätt tillslutet emballage vid sval förvaring. Tåler inte frost. 
Emballage:   

Varunr. Förpackningsstorlek 

301100 12 x 100 ml flaska 

30111 6 x 1L flaska 

 
 
Limfog: 

Färg:  Klar 

 

 

 

Produktbeskrivning & användningsområde: 
Aqua Universallim 301 är ett allsidigt vattenbaserat lim, som ger en 
lätt flexibel och klar limfog med hög styrka. 
 
Används till limning av de flesta porösa och täta* material som sten, 
glas, metall, keramik, många plastmaterial och lackerade ytor, 
cellplast, trä, läder, grova textiler, papper och kartong. 
 
*Limmet härdar vid torkning, och bör därför endast användas till 
mindre lim fogar om det skall limmas på två täta ytor. 
 
 
Limmet uppfyller kraven för Formnings- och Hobbymaterialers krav för 
formnings- och skyddsmaterial och är inplacerad i grupp A. 
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Produkt Information: 

Vatten baserat lim till papper, kartong, trä, textil m.m.    

Aqua Universallim 301 är ett allsidigt vattenbaserat 
lim, som ger en lätt flexibel och klar limfog med 
högstyrka. 
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Bruksanvisning: 

Förberedning:  Limytorna ska vara rena, torra och fria från olja, släppmedel, fett, damm och  
lösa partiklar.   

 
Arbetstemperatur: Från 10°C till 30°C. 
 
Applicering:  Limmet appliceras i ett tunt lager. Ytorna läggs samman medan limmet ännu är vått och  

sätts i press med ex skruvtvingar. 
  

Sammanpressningstid:               Ca. 30 minuter vid 20 °C. tiden är beroende på materialets täthet. 
 
Rengöring:  Vått lim tvättas med vatten. Härdat lim avlägsnas genom blötläggning i vatten eller  
  med sprit. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Säkerhet: 

Varningstext:  Ingen 

 

För ytterligare upplysningar om säkerhet 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 vår allmänna försäljnings och leveransvillkor. 
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