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Trimfix WT

Spraylim for grove overflater

• Hefter umiddelbart
• Limer de fleste materialer
• Justerbar dyse for variabelt mønster
• Hendig i bruk
• For både demonterbar og permanent liming

BESKRIVELSE:
Trimfix WT er et spraylim basert på organiske løsemidler og gummi. Limet kan benyttes til å lime de
fleste materialer, og er spesielt egnet til grove overflater. Limets konsistens kombinert med den justerbare spraydysen fra 2,5 til 12 cm mønster, gjør det
mulig å spraye limet med en edderkoppspinn-lignende
struktur som gir meget gode resultater på grove
overflater. Trimfix WT har mange bruksområder og gir
en sterk og permanent liming. Den er ideell å bruke
der hvor man ikke kommer til med appliseringsutstyr
eller kan bruke kost eller børste. Trimfix WT har umiddelbar høy limstyrke. Trimfix WT er også velegnet til
liming av større flater, og kan brukes til permanent
eller demonterbar liming.
BRUKSOMRÅDER:
Trimfix WT er ypperlig innen møbeltapetsering,
reklame, dekor, reparasjon av innredning i bil, båt,
campingvogn, til pakking, etikettering, laminering etc.
MATERIALER SOM KAN LIMES:
Trimfix WT er velegnet til å lime papir, tekstil, papp,
skumgummi, PU skum, kork, polystyren, filt, vinyl,
plastfilm, glass, metall, tre, keramikk, betong, gips,
fiberplater, skai, skinn, osv.
NB! Trimfix WT limer ikke PVC duk! Trimfix WT er
heller ikke egnet til bruksområder som blir utsatt for
temperaturer over 50°C i kombinasjon med strekk/rive
krefter på limflaten.
NB! Porøse overflater og skumgummi trenger noen
ganger et ekstra lag lim.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Basis
Spesifikk vekt
Tørrstoff
Farge
Tørketid
Arbeidstid
Temperaturbestandighet
		
Forbruk
(+23oC 50% R.F.)
Temperaturstabilitet

Syntisk gummi & organisk løsemiddel
0,8 kg/liter
15 % +/- 1
Gul/transparent
10-60 minutter
Maks 3 minutter
50°C over lengre perioder,
maks 100°C
En boks holder til opptil 6m²
5 mm = 48 timer
-40oC til +90oC

Holdbarhet

>1 år ved +/- 18°C

Lagringstid

Minimum 10 måneder

Forpakning

400 ml aerosol

Varenummer

N511002

BRUKSANVISNING:
1.
Overflaten må være avfettet, tørr og fri for
smuss
2.
Rist boksen før bruk
3.
Still inn dysen
4.
Spray med en avstand på +/- 20 cm
5.
Påfør et tynt lag på begge flater og vent i 2-5
minutter før delene sammenføyes
6.
For å forhindre at dysen tetter seg etter bruk
må boksen snus opp ned og sprayes til det
kun kommer drivgass
Demonterbar liming (ikke permanent): Påfør et tynt
lag på en av flatene, la fordampe i 10 sekunder, og
monter sammen. Delene kan demonteres uten at
overflatene ødelegges!
Permanent liming: Påfør et tynt lag på begge flater og
vent i 2-5 minutter før delene sammenføyes.
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