LIM OG FUGEMASSE

Seal & Bond MS Screen
High Tech
miljøvennlig rutelim

• Svært sterk en-komponent MS-Polymer
med høy rivestyrke, uten sig.
• Utmerket heft til de fleste overflater, også våte
• Trenger ikke primer, selv ikke på hvitt metall
• Høy aldrings- og UV-bestandighet
• Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler
• Er ikke ledende,
kan brukes på ruter med integrert antenne
• Lang holdbarhetstid
BESKRIVELSE:
Seal & Bond MS Screen er et en-komponent lim,
basert på MS-Polymer, spesielt utviklet til liming
av bilglass.
BRUKSANVISNING:
Seal & Bond MS Screen kan brukes med kort eller
lang metode for liming av bilglass.
-- Fjern lister/omramming.
-- Skjær ut ruten med tråd.
Forberedelse:
-- Kort metode: La det bli igjen 3-5 mm av det gamle
limet, rengjør med Multifoam og blås tørt.
-- Lang metode: Fjern alt lim på vindusfalsen.
Rengjør med Multifoam.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Base
Farge

Kjøretid:
-- Bilen kan kjøres ut etter 2-3 timer men 6 timers
kjøretid anbefales!
Ved rengjøring på fals, gammelt lim og vindusrute:
1. Relekta Xtraclean - tørk vekk
2. Avslutt alltid med Multifoam - tørk vekk
3. Lim på funnstendig tørr flate.

Sort

Densitet

1,5 g/m2

Hardhet

50 shore A DIN 53503

Krymping etter full herding
Forlengelse ved brudd
Modul ved 100 % elastisistet
23 °C (DIN 53504 S2)
Rivestyrke
23 °C (DIN 53504 S2)

<5 % DIN 53503
>450 %
1,0 n/mm2
2,3 N/mm2

Overflateherding
(+23 °C 50 % R.F.)

5 minutter

Herdetid
(+23 °C 50 % R.F.)

2,5 mm = 24 timer
3,5 mm = 48 timer

Kjøretid (+23 °C 50 % R.F.)

Montering:
1. Overflaten må være fullstendig tørr før limet påføres!
2. Legg en kontinuerlig fuge med Seal & Bond
MS Screen på enten ruten eller falsen. Åpne et
sidevindu. Monter ruten ved å presse den på. Om
nødvendig, justér monteringen (innen 2 minutter).
3. Monter lister/omramming.

High Tech Polymer

6 timer

Temperaturstabilitet

-40 °C til +90 °C

Påføringstemperatur

+5 °C til +40 °C

Motstand mot kjemikalier

God: vann, saltvann, alifatiske
løsemidler, olje, fett, fortynnede
organiske syrer, lut
Moderat: estere, ketoner,
aromater, drivstoff
Dårlig: konsentrert syre, klor
holdige løsemidler, klorvann

Værbestandighet
Holdbarhetstid
VARENUMMER
N537296

Utmerket
Minimum 12 måneder
FORPAKNING
310 ml patron
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