
Limtub Ingår i duksystemet.

Li  fö  d k  f t ätt i  i b h tt

Namn på tuben är Kiiltofix.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE Enkomponents Masa Limmassa, som är baserad på helt ny 

Polymerteknologi. Används för limning både inne och ute av 
t ex  byggskivor och lister  samt för tätning av fordon och för 

Lim för dukens fastsättning i brunnsmanchetten.

t.ex. byggskivor och lister, samt för tätning av fordon och för 
hobbybruk etc. 

Underlag Underlagsmaterialen skall vara fria från damm, fett och olja 
samt torra. Limmassan har god vidhäftning mot olika stenytor, 
betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt 
epoxy- och polyesterlack. För plaster rekommenderas ett 
vidhäftningsprov.

* elastisk
* lösningsmedelsfritt
* isocyanatfri
* nästan luktfri
* lätt att applicera även vid låga temperaturer
* mycket god väderbeständighet

vidhäftningsprov.

Egenskaper

y g g
* god vidhäftning mot de flesta material
* god kemikaliebeständighet (mot utspädda lösningar)
* kan övermålas

Bindemedel MS-polymer (isocyanatfri)
Konsistens pastös
Härdningsmekanism fukthärdande
D  15 i  (23 ºC/50 % RF)

Tekniska data

Dammtorr ca. 15 min (23 ºC/50 % RF)
Krympning -2 %
Densitet ca. 1,5 kg/l
Appliceringstemperatur +1 - +40 ºC
Värmebeständighet -40 - +90 ºC
Draghållfasthet 3 N/mm²
Brottöjning 500 %
Skjuvhållfasthet (Al 1 5 N/mm²Skjuvhållfasthet (Al- 1,5 N/mm²
Al,1,5 mm’s fog)
Hårdhet 40 +/-5 Shore A
Max. Fogrörelse +/- 10 %

5 x 5 mm:s ca. 12 m / patron.Dryghet

Från patronen med pressverktyg, appliceringsspetsen kan Applicering

ca. 15 minuter (23ºC/50 % RF)

ca. 3 mm/dygn, 10 mm/7 dygn (23ºC/50 % RF)Genomhärdning

Rekommenderade 
användnings-

Kan användas vid 1 till 40 ºC. Omständigheter, som 
luftfuktighet, temperatur, underlagets typ, fuktighet och 

å å

Från patronen med pressverktyg, appliceringsspetsen kan 
skäras till önskad storlek 1 - 10 mm.

Applicering

Yttorr

användnings
förhållanden

g , p , g yp, g
produktmängden påverkar starkt på yttorkningen och 
genomhärdningen. Data kan betraktas som riktgivande.
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Skär av konen på patrontoppen.
Sk  li i t  å l t  h kä  d  å tt d  

Limtub Ingår i duksystemet. Forts

Bruksanvisning
Skruva appliceringsspetsen på plats och skär den så att den 
motsvarar den önskade fogbredden. Produkten appliceras med 
en hand- eller tryckluftsdriven pistol, fogytan glättas vid behov 
med en fuktad spackel. Vid limning appliceras produkten som 
glesa ränder. Märk, att ytorna som skall tätas eller limmas 
måste rengöras noga före produktens applicering.

290 ml patron
Vit, grå, brun och svart

Användnings- och 
miljösäkerhet

Förvaras oåtkomligt för barn. Ohärdad produkt får ej komma i 
avloppet. Små produktrester intorkas, en torkad produkt är 
soptippsdugligt. Av produkten kan fås ett separat 
varuinformationsblad och på produktetiketten finns 

Förpackning och färger

varuinformationsblad och på produktetiketten finns 
anvisningar för hantering av produktrester.

Lagring på svalt och torrt ställe (+15°C - +25°C) i en obruten 
originalförpackning, högst 18 månader.

En ohärdad produkt kan avlägsnas med xylen eller aceton. 
å

Observera

Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av 
arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte 
heller ansvara för dem

Härdad produkt också mekaniskt.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa 
kunskap.

I osäkra fall står leverantörens tekniska service till Er tjänst.

heller ansvara för dem.
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