
 

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:   Lösningsmedel baserat PVC lim 
Färg:   Transparent 
Konsistens:   Flytande 
Torrhalt:   Ca 20 %. 
Densitet:   0,9 kg/L 
Hållbarhet:   Minst 18 månader i tätt förslutet emballage vid sval förvaring 
Emballage:   

Varenr. Størrelse 

7907 150 ml tube 

 
Limfog:  
Färg:   Matt transparent 
Beständighet:  Vatten:  God 

Temperatur: Limmet tål kortvarigt temperaturer upp till ca 95 °C, beroende på styrkekrav. 
Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan reduceras när temperaturen stiger) 

 

Produktbesning & användning: 

 
PVC Rörlim 309 är ett spaltfyllande lim, som ger en svagt oklar limfog. 
Produkten är snabbhärdande och speciellt utvecklad till professionell 
användning. 
 
PVC Rörlim 309 används i skarvar av hård PVC/ABS takrännor, rör 
och kopplingar. 
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Produkt Information: 

Professionell limning av PVC- och ABS rör/kopplingar    

PVC Rörlim 309 används i skarvar av hård 
PVC/ABS takrännor, rör och kopplingar. Produkten 
ärsnabbhärdande och speciellt utvecklad för 
professionell användning. 
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Bruksanvisning: 

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

Ytorna rensas med aceton. 
 
Applicering: Rörlimmet appliceras på båda ytor i ett tunt jämt lag, varefter ämnena genast läggs samman. 

Användningstemperatur ska vara över 5 °C. 
 
Härdning: Mekanisk belastning bör undvikas i minst 10 minuter. Tryckprovning kan göras efter ca 1 

dygn. 
 
Rengöring: Vått lim rensas med aceton. Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer tvättas med 

vatten och tvål. 
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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. 
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