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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 Polyuretan 

Konsistens Pasta 

Hærde System Hærdning ved fugtoptagelse 

Åben tid (*) Ca. 15 min. 

Lukke tid (*) Mindst 3 timer. 

Densitet Ca. 1,11 g/mL 

Temperaturresistens -30 °C til +100 °C – efter hærd ning 

Vandafvisende (DIN EN 204) D4 

Forskydnings styrke > 10 N/mm2 

Fast indhold 100 % (Fri for opløsningsmidler) 
(*) værdier kan variere afhængigt af omgivelser og faktorer så som temperatur, fugtighed og materialer. 
 
Produkt:  
Purocol er en 1 komponent, klar til brug, 
transparent Polyuretan baseret, konstruktions lim. 
  
Karakteristisk:  
- Professional kvalitet 
- Transparent 
- Hurtig hærdning 
- Karakteristisk, kan bruges til ujævne overflader 
- Vandafvisende: D4 (DIN EN 204) 
- Fri for opløsningsmidler 
 
Anvendelsesområder:  
Indendørs overflader: hyppigt langtids udsatte 
overflader med rendende eller kondenserende 
vand. 
Udendørs overflader: overflader som er påvirket af 
vejret. 
Producenter af døre og vinduesrammer, som skal 
imødekomme klasse D4 ifølge EN 204. 
Konstruktions limning i træ elementer 
Limning af isolerings materialer (inkl. polystyren) 
 
Overflader:  
Type: porøse og ikke porøse overflader, såsom 
træ, beton, mursten og mange andre materialer i 
byggeindustrien. Ikke egnet til PE og PP. 
Overflade: Overflader: rene, tørre, fri for støv og 
løse partikler. 
Forberedelse: limen hærder under påvirkning af 
fugtighed. Materialers fugtighed forbedrer 
hærdningen.  
Det anbefales at udføre forudgående materialetest. 
 

Brugsanvisning : 
Påfør produktet med manuel- eller pneumatisk 
fugepistol på et af materialerne. Pres overfladerne 
sammen inden 15 min og sæt disse under tryk i 
mindst 3 timer. Presset af materialerne, under 
hærdning, gør at produktet opnår dens højeste 
styrke. 
Påførings temperatur: +5 0C til +35 0C. 
Rengøring: Purocol kan, inden limen er hærdet, 
fjernes fra værktøjer og materialer, med Soudal 
Gun og Foam Cleaner. Hærdet lim, skal fjernes 
mekanisk. 
Udbedre: Med Purocol 
 
Forpakning:  
Farver: Transparent. 
Pakning: patron 310 ml 
 
Holdbarhed: 
Mindst 12 måneder i uåbnet forpakning. Opbevares 
koldt og tørt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 
°C.  
 
Sundheds- og sikkerhedsanbefaling:  
Anvend den almindelige industrihygiejne. 
Brug beskyttende handsker 
For yderligere informationer, rekvirere 
sikkerhedsdatablad. 


