LIM OG FUGEMASSE

Ultra Screen rutelim

MS-Polymer rutelim
med ekstrem styrke
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BESKRIVELSE:
Ultra Screen rutelim er et 1-komponent spesiallim
med meget høy styrke. Den nye MS-Polymer
teknologien (modifiserte silane polymerer) kombinerer
egenskapene til for eksempel polyurethan, silikoner
og akryler, men uten de ulempene disse har. Det gir et
meget miljøvennlig rutelim som ikke inneholder verken
silikoner, isocyanater eller løsemidler.
Ultra Screen rutelim har meget gode hefteegenskaper til glass, metall, lakkerte flater, plast, tre og stein.
En homogen herdeprosess gjør Ultra Screen rutelim
mindre påvirkelig av temperatur og fuktighet under
herding. Man kan kjøre uten risiko 1 time etter ferdigmontering.
BRUKSOMRÅDER
•

Liming av frontruter, soltak, luker etc

•

Liming og forsegling av industribrakker,
containere, transportkasser etc

•

Forsegling av sveisesøm, gulv og sammenføyninger

•

Aircondition, kjølemaskiner, plastutstyr

• Kompakt lim som gir høye fuger
• Ikke behov for primer/grunning
• Miljøvennlig, inneholder ikke silikon,
isocyanater eller løsemidler
• Kjøretid etter 1 time
• Godkjent i NCAP kollisjonstest
• Basert på ny MS-Polymer teknologi
• Påvirkes ikke av lakk eller kjemiske stoffer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Base
MS-Polymer
Farge

Svart

Shore

A57

Støvtørr +23 C /50 % rF

~15 minutter

Åpningstid

<15 minutter

o

Herdetid +23 Co/50 % rF
Kjøretid

~ 3 mm/24 timer
Etter 1 time

Arbeidstemperatur

+5 Co – +35 Co

Temperaturområde

-40 Co – +90 Co

Strekkfasthet DIN 53504
Elastisitet DIN 53283
Varenummer

~1,7 MPa
~180 %
Forpakning

DZE495328

290 ml

DZE495360

600 ml

BRUKSANVISNING
1. Fjern gammelt lim, men det kan være ca 1 mm
igjen av gammelt PU-lim da det gir utmerket feste
for rutelimet. Ingen primer/grunning nødvendig.
2. Fjern smuss og avfett karm og rute med
Multifoam.
3. Påfør Ultra Screen rutelim på karmen med
trekantfuge ca 9–11 mm høy (høyde kan variere
på ulike modeller).
4. Åpningstid: <15 minutter.
5. Overflødig lim kan fjernes med Safety Clean.
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