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TEKNISK DATABLAD

Super + Aktivator
BREDSPEKTRET SUPERLIMSSYSTEM

Til hurtig limning og reparation af bløde og porøse materialer

Hurtigt og effektivt

Anvendelse

SUPER
• Påføres på én side på en ren og tør overflade.
• Jo tyndere limlag, jo stærkere limeffekt.
• Tryk emnerne hårdt sammen i nogle sekunder.
 
SUPER = AKTIVATOR
Limning:
• Påføres på én side på en ren og tør overflade.
• Påfør på den mindst porøse overflade.
• Påfør et tyndt lag Super på den anden overflade.
• Klem dem sammen og lad Super hærde op.
Opfyldning af sprækker:
• Anvend tørt og rent sand eller savsmuld som muligt fyldmateriale.

Produkt

Egenskaber

Den perfekte kombination af styrke, hastighed og sikkerhed ved 
limning, enkelt og med perfekt holdbarhed. Super har lav 
viskositet, stor styrke og stor modstandsdygtighed, og den trækker 
sig ikke sammen. Super Activator accelererer Supers hærdning, 
hvilket gør klæberen endnu mere versatil:  efter behandlingen 
hærder Super, selv i tykkere lag, og det er nu muligt at lime porøse 
materialer. Super Aktivator betyder, at det ikke længere er 
nødvendigt at presse emnerne sammen.

Anvendelsesområder

• Super: kan lime de fleste materialer , såsom plastic (undtagen 
bl.a. P.E. og P.P.), gummi, glas, plexiglas, keramik, læder, metaller, 
etc. .

• Super Aktivator: muliggør limning af porøse materialer såsom 
blåsten, spånplade, sten, etc. med Super og forbedrer desuden 
Supers udfyldningsevner.

Emballage

Super 50ml + Super Aktivator 200ml 501150921

Tekniske info

• Base: cyanoacrylat.
• Form: drypflaske.
• Farve: farveløs,transparent.
• Viskositet: flydende.
• Densitet: 1,05 - 1,09 kg/dm³.
• Antændelsespunkt: 87 °C.
• Temperaturmodstand efter hærdning:  fra -30 °C 

op til +100 °C.
• Forbrug: 1 dråbe = +/- 0,02 gram, tilstrækkeligt til 

3 til 5 cm² klæbeflade;  1 gram = +/- 50 dråber.
• Lagringsholdbarhed: 12 måneder i lukket 

originalemballage, opbevares tørt, køligt og 
frostfrit.

• Sikkerhedsforanstaltninger: se 
Sikkerhedsdatabladet.
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• Tilfør Super indtil fyldmaterialet er mættet.
• Sprøjt Super Aktivator på fra ca. 30 cm afstand.
Efter hærdning kan fyldningen slibes. Opfyld dybere huller ad flere omgange for at undgå en overreaktion.


