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Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro. 
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os 
ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer. 
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Teknisk Data: 
  

Base Akryl 

Konsistens Pasta 

Hærde System Fysisk tørring og hærdning 

Åben tid (*) 15 min. 

Densitet Ca. 1,3g/cm3 

Hærdetid (*) (fuld styrke), 24-48 timer 

Temperaturresistens -20 °C til +70 °C 
(*) værdier kan variere afhængigt af omgivelser og faktorer så som temperatur, fugtighed og materialer. 
 
Produkt:  
Montage Pro 140 er en opløsningsmiddel frit 
konstruktions lim, med høj lim styrke og et ekstremt 
højt begyndende greb (140 kg/m2) 
  
Karakteristisk:  
- Fri for opløsningsmidler 
- Mulighed for fugning af ujævne overflader 
- Ekstremt højt begyndende greb: 140 kg/m2 
- Direkte påførelse på en overflade 
- Fugt afvisende 
- Kan overmales 
- Erstatter sprækker og skruer 
 
Anvendelsesområder:  
Ekstrem egnet til limning af tunge materialer, som 
f.eks. træ, syntetiske byggematerialer, paneler, 
metaller, sten m.v. til mange materialer, som træ, 
sten, gips, spånplader m.v. 
 
Forpakning:  
Farver: Hvid. 
Pakning: patron 310ml. 
 
Overflader:  
Type: Alle overflader, undtagen PE, PP og kul 
Overflade: Mindst en af overfladerne skal være 
porøse, hvis ikke, vil hærdningen være signifikant 
langsommere. 
Overflader: rene, tørre, fri for støv og løse partikler. 
Det anbefales at udføre forudgående materialetest. 
 
 

 
 
Brugsanvisning : 
Påfør produktet i dråber eller perler, for hver 15 cm, 
på en af overfladerne. Ved paneler, påfør på 
hjørner og kanter. Pres overfladerne sammen, med 
det samme, og slå efter med en gummi hammer. 
Hærdningen er fuldkommen efter 24-48 timer. 
 
Holdbarhed: 
12 måneder i uåbnet forpakning. Opbevares koldt 
og tørt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C. 
Tåler ikke frost. 
 
Tekniske data: 
Begyndende greb: Mindst 140 kg/m2 
Fuld styrke træ - træ: 22 kg/cm2 
Fuld styrke træ - aluminium: 16 kg/cm2 
Fuld styrke træ - PVC: 12 kg/cm2 
 
Sundheds- og sikkerhedsanbefaling:  
Anvend almindelig industriel hygiejne. Se etiketten 
for yderligere info. 
 
Bemærkninger: 

Ved hæftning/limning skal materialerne være 
under tryk 15-20 min. Efterfølgende vil 
hærdning ske afhængig af mængde og 
varighed.  
Brug ikke i forbindelse med vedvarende 
nedsænkning. 

 


