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Tekniske data 
Lim: 
Basis Cyanoakrylat 
Konsistens Flytende gelè 
Herdesystem Kjemisk herdende 
Egenvekt Ca. 1,06 g/ml (ASTM D1875) 
Flammepunkt >81°C 
Viskositet 1200 – 1800 Cps ved 25°C (ASTM D1084) 
Temperaturbestandighet -20 °C → 70 °C (etter herding) 
Påføringstemperatur 5 °C → 35 °C 
 
Aktivator: 
Basis Heksan 
Konsistens Flytende 
Temperaturbestandighet -20 °C → 70 °C (etter herding) 
Påføringstemperatur 5 °C → 35 °C 
(*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates. 
 

Produktbeskrivelse 
Adhesive 2C Professional er et to-paknings 
system bestående av et høyviskøst 
cyanoakrylatlim og en aerosol aktivator. 

Egenskaper 
 Høy limstyrke 
 Meget rask herding 
 Egnet for bruk på vertikale overflater da 

det ikke vil dryppe eller sige. 

Bruksområder 
 Liming av gjæringsfuger I treverk 
 Feste og reparere tredeler 
 Egnet for rask liming av f.eks. MDF, plast, 

metall, tømmer, porselen, kork, lær, 
keramikk, papp, papir og gummi. 

Forpakning 
Farge: transparent 
Forpakning: sett bestående av 50g lim og 
200ml aktivator. 

Holdbarhet 
Minimum 12 måneder I uåpnet forpakning 
lagret tørt ved temperaturer mellom +5°C og 
+25°C. Beskyttes mot frost.  

Materialer 
Materialer: De fleste overflater, både porøse 
og tette. Tettsittende overflater, både porøse 
og tette. Overflatene må være glatte og ha et 
perfekt passende kontaktområde. 
Beskaffenhet: ren, tørr, fri for støv og fett. 
Overflatebehandling: Ingen forbehandling 
nødvendig. Vi anbefaler en forutgående 
vedheft-test på alle overflater. 

Påføring 
Påføring: Spray den ene overflaten med 
aktivator. Påfør limet dråpe for dråpe på den 
andre overflaten. Før overflatene sammen, 
posisjoner de umiddelbart og press godt 
sammen i ca. 10 sekunder(minimum 1 minutt 
uten aktivator). Lukk limflasken godt 
umiddelbart etter bruk. 
Rensing: Uherdet lim kan fjernes med 
limfjerner 90A, herdet lim kan bare fjernes 
mekanisk. 
Utbedring: Med samme materiale 
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Helse- og sikkerhetsanbefalinger 
Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Pass på at 
du ikke får lim mellom fingrene eller 
øyelokkene. Limet kan forårsake alvorlig 
øyeskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Beskytt aktivatoren fra antennelseskilder. Se 
etikett og sikkerhetsdatablad for mer 
informasjon. 

Bemerkninger 
 Etter bruk, rens dysen med en nål og sett 

på korken umiddelbart. 
 Limet kan benyttes uten aktivator, men vil 

herde langt senere. 

 


