
BESKRIVNING AV PRODUKT
Avsett för applicering med Bostik Limpistoler HG3, TG3, TG3C och TG4. Limmet ger en flexibel, nästan transparent fog. Endast lätt 
presstryck krävs.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Limmet är av all round typ och lämpligt för de flesta material.

ARBETSBESKRIVNING
De ytor som skall limmas bör vara torra och rena. Limning bör ske i rumstemperatur. Följ i övrigt bruksanvisningen på respektive 
limpistol.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se 
säkerhetsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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PRODUKTDATABLAD
SMÄLTLIM 9951 (6351)



TEKNISK DATA

Bindemedel Etylen-copolymer

Färg I det närmaste transparent

Densitet 1,0

Mjukningspunkt +63ºC

Viskositet 10000 mPas vid +200ºC

Appliceringstemperatur +200 till +220ºC

Öppentid ca 60 sekunder beroende på 
limfogens tjocklek, de lim-
made materialens temperatur 
och värmeledningsförmåga

Härdtid God hållfasthet har erhållits 
när limmet/limfogen svalnat 
till rumstemperatur. Maximal 
hållfasthet nås efter ca 6 tim-
mar

Temperaturbeständighet +63ºC.

Lagring Bör ske i rumstemperatur
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