
 

 

 

 

Fysiska / kemiska data: 

Lim: 
Typ:  Polymerbaserad självhäftande massa 
Färg:  Gråblå 
Konsistens:  Fast 
Hållbarhet:  Minimum 2 år i tät förslutet emballage vid sval förvaring. 
Emballage:   

Varenr. Förpackning 

9470 60 g 

 
 
 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 

 
Häftmassa 312 är en självhäftande plastisk massa som kan användas 
för uppsättning och uppfästning av otaliga ting.  
 
Praktisk i hemmet, på kontoret och i skolan för t.ex. uppsättning av 
plakat, vykort, minneslappar, kartor, kalendrar, festpynt och mycket 
annat - på väggar, dörrar och fönster. 
 
Häftmassan kan också användas till att fästa nycklar, pennor, nålar, 
verktygsdelar – och kan formas till djur och figurer! Bara fantasin 
sätter gränser. 
 
Häftmassan kan användas om och om igen. 
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Produkt Information: 

För uppsättning av placketter, festpynt, minneslappar 

m.m.    

Häftmassa 312 är en självhäftande plastisk massa 
som kan användas för uppsättning och uppfästning 
av otaliga ting.  
 
Praktisk i hemmet, på kontoret och i skolan för t.ex. 
uppsättning av plakat, vykort, minneslappar, kartor, 
kalendrar, festpynt och mycket annat - på väggar, 
dörrar och fönster. 
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Bruksanvisning: 

 
Användning: Dra av den mängd häftmassa som behövs, från plattan och rulla den till en boll, och tryck 

sedan fast den på den sak som ska fästas. Din sak kan sedan fästas på de flesta ytor bara 
genom att trycka fast den. 

 
För tunga saker som t.ex. plakat rekommenderas att man använder en klump i varje hörna. 

 
Häftmassan kan användas på täta ytor så som målade ytor, glas, porslin metal, plast m.m. 
Ytorna ska vara rena torra och fettfria. 

 
Observera! 
Var uppmärksam på att häftmassan inte bör användas på t.ex tapet och andra sugande ytor. 
Den kan då vara svår att ta bort och kanlämna ett svagt märke efter sig.. Man bör alltid 
försäkra sig om att ytan inte får märke genom att testa på ett dolt ställe. 
 
 
 
 
 

Säkerhet: 

Varningstext:  Ingen 

 

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad. 

 

 

 

DANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 2/2 

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. 

 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE 

TEL: 046 - 57070 - FAX  +45 56 64 00 90   
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