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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 PVAc spredning

Konsistens Flydende

Hærde System Fysisk tørring

Åben tid (*) 15 min.

Lukke tid 60 min.

Kompressions styrke Ca. 2-3kg/cm2

Densitet 1,1 g/mL

Lim styrke D3 ifølge DIN EN 204

Dækning Ca. 150 mL/m2

(*) værdier kan variere afhængigt af omgivelser og faktorer så som temperatur, fugtighed og materialer.

Produkt:
PRO 30D er en hvid hurtig tørrende PVA baseret
gulv lim som er vandafvisende.

Karakteristisk:
- Nem påføring
- Meget hurtig tørring
- Transparent – når den er tør.
- Stærk klæbekraft
- Vandafvisende: D3 DIN EN 204

Anvendelsesområder:
Klæbning af træ produkter, MDF.
Limning af spånplader, finer.
Limning af eg og tropisk hårdt træ
Konstruktions limning i træ industrien

Forpakning:
Farver: Hvid, transparent – når den er tør.
Pakning: plastik spand 750 ml eller 5 kg.

Holdbarhed:
24 måneder i uåbnet forpakning. Opbevares koldt
og tørt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C.
Tåler ikke frost.

Overflader:
Type: Træ og mange andre porøse materialer
Overflade: Overflader: rene, tørre, fri for støv og
løse partikler. Rengør evt. med sandpapir, hvilket
vil forbedre lim styrken
Det anbefales at udføre forudgående materialetest.

Brugsanvisning :
Påfør produktet med pensel eller børste, sæt
materialet sammen og hold det under pres i 60 min.
Påførings temperatur: +5 0C til +30 0C.
Rengøring: Med vand
Udbedre: Med PRO 30D


