
 

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Lösningsmedelsbaserad polyvinylacetat 
Färg:  Klar 
Konsistens:  Tunnflytande 
Emballage:   

Varenr. Storlek 

1037 6 x 1 ltr dåse 

 
Hållbarhet:  Minst 2 år i tät förslutet emballage vid sval förvaring. 

 
Limfog: 
Färg:  Klar 
Beständighet: Temperatur: Limmet tål temperaturer upp till ca. 50 °C, beroende på styrkekraven.      

 Limmet är termoplastiskt (d.v.s. styrkan reduceras vid ökad temperatur). 
  Vatten: God 
 

 
 
 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 

 

All-Round Lim 304 är ett sanabbtorkande och lättflytande lim till 
limning av grova textilier, läder, trä, keramik, papper, papp m.m. 
 
Limmet ger en klar, stark och flexibel limfog. 
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Produkt Information: 

Snabbtorkande, till de flesta uppgifter    

All-Round Lim 304 är ett sanabbtorkande och 
lättflytande lim till limning av grova textilier, läder, 
trä, keramik, papper, papp m.m.Limmet ger en klar, 
stark och flexibel limfog. 
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Bruksanvisning: 

 

Förbehandling:  Ytorna skall vara rena, torra och fria från fett, släppmedel olja, damm och lösa partiklar.  
 
Vi rekommenderar alltid att man provlimmar för att kunna värdera limstyrkan i den tilltänkta 
limningen.  
 
Vid limning av textilier, läder och dyl. Finns det risk för missfärgning p.g.a. limmets 
lösningsmedelsinnehåll. Provlimma alltid. 

 
Applicering: Limmet påföres på ena eller båda ytorna. Ytorna lägges samman med ett lättt press inom 3 

min. medan limmet fortfarande är vått. 
 
Ytorna hålles sammanpressade tills limmet torkat. Ca. 15 min vid 20 °C. 

 
Rengöring:  Limrester avlägasnas med aceton. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet: 

Hälsofara:  Xi, Irriterande 

Brandfara:  F, Mycket brandfarlig 

Riskfraser:  Irriterar ögonen 

  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. 

 

 

 

 

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

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.DK 

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