
 

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 
Lim: 
Typ:  Limstift på vandbasis 
Färg:  Vit 
Konsistens:  Fast 
Hållbarhet:  Minimum 1 år i tät förslutet emballage vid kall förvaring i tät.  

Tål inte frost. 
Emballage:   

Varenr. Storlek 

1201 24 x 10 g (lösa i kartong) 

1203 24 x 20 g (lösa i kartong) 

1202 24 x 10 g (blisterpack) 

1204 12 x20 g (blisterpack) 

 
 
Limfog: 
Färg:  Matt transparent.  
Beständighet:  Limmet är vattenlösligt. 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
 

Limstift 310 används till limning av papper, papp, foto, kartong m.m. 
Den kan dessutom rekommenderas för limning av papper mot glas, 
metal, spånskiva, frigolit m.m. 
 
Limstift 310 är vattenbaserat, torkar snabbtt,ger en matt klar limfog 
och är lätt att hantera avän för små fingrar. 
 
 
Limmet uppfyller kraven för Formnings- och Hobbymaterialers krav för 
formnings- och skyddsmaterial och är inplacerad i grupp A. 
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Produkt Information: 

Enkel och praktisk, till de flesta material    

Till foto, textilier, papper, papp, glas och plast. Enkel 
att använda även för små fingrar. Tvättas enkelt av 
med vatten. 
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Bruksanvisning: 
 

Förbehandling:  Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. 
 
Användningstemperatur: Rumstemperatur 
 
Applicering: Limmet appliceras på den ena ytan och ytorna läggs samman medan limmet fortfarande är 

klibbigt. 
 
Rengöring: Våd lim afvaskes med varmt vand. Tørret lim afvaskes ved iblødsætning i varmt vand eller 

med sprit. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Säkerhet: 

Varningstext:  Ingen 

 

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 

arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 

vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.  

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 
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TEL: 046 - 57070 - FAX  +45 56 64 00 90   
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