LIM OG FUGEMASSE

Smartfix Strong Flex

Supersterkt og fleksibelt hurtiglim, for
reparasjon og fylling av hull og skader

• 2-komponent og enkel i bruk
• Sterkt hurtiglim
• Fleksibelt
• Fyller sprekker
• Meget universalt

BESKRIVELSE:
Smartfix Strong Flex er et fleksibelt, elastisk og luktfritt
hurtiglim med svært god hefteevne mot en rekke
forskjellige materialer. Limet kan bearbeides fra 45 til
180 sekunder, avhengig av materiale og temperatur.
Det herder innen 10 minutter men kan som oftest
belastes etter 5 minutter. Etter herding er den inntil
200 % elastisk. Pga. den geleaktige konsistensen
er Smartfix Strong Flex lett å bruke i alle vinkler,
også opp-ned. Blanderøret hjelper til med å nå inn i
sprekker o.l. samt sikrer en jevn påføring og gjør limet
lett å jobbe med.
BRUKSOMRÅDER:
Smartfix Strong Flex fyller enkelt opp sprekker og
limer godt mot plastikk, tre, metaller (inkl. aluminium)
og på porøse eller ujevne flater. Aluminium må først
rengjøres og så slipes lett før liming. På vanskelige
plastmaterialer som PE, PU m.fl. kan Seal & Bond
Special Primer brukes for å øke limeevnen. Tåler
løsemidler, oljer, bensin, diesel m.m. etter herding og
forblir fleksibel. Herdet lim kan brukes for permanente
installasjoner under vann.
KJEMIKALIEMOTSTAND:
Tåler løsemidler, oljer, bensin m.m. etter herding og
forblir fleksibel.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Farge: Klar / transparent
Forlengelse ved brudd: 200 %
Oppbevaring og holdbarhet: 12 måneder ved
romtemperatur
Shore: 80 - 90
Temperaturbestandig: -55 ºC til +80 ºC
Viskositet: Gel-aktig konsistens
Åpentid: Hefter etter 30 - 45 sekunder, men kan
bearbeides i opptil 6 minutter
VARENUMMER

FORPAKNING

N60721

10 g duopatron

N60722

6 blanderør pose

BRUKSANVISNING:
1. Vask og tørk flatene før liming med Multifoam og/
eller Safety Clean for å være sikker på at de er helt
rene, og fri for olje og fett.
2. Sett stemplet i tuben, ta av hetten og monter
blanderøret.
3. Klem ut et par dråper før du begynner å lime.
4. Påføres en av sidene som skal limes. Klem delene
sammen før det har gått 1 minutt, og i ca. 30 sek.
5. Vent minst 5 minutter før du belaster delene. Full
herding etter 24 timer.
6. Limet herder i blanderøret i løpet av 2 minutter
dersom det ikke klemmes ut mer lim.
7. Ta av blanderøret og sett på hetten igjen etter bruk.
Smartfix Strong Flex leveres med 2 løse blanderør.
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