
BESKRIVNING AV PRODUKT
Vattenburet lim av naturgummilatex för limning av textiler. Limmet ger en mjuk elastisk limfog som tål vatten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Rekommenderas för limning av grova textilier typ jeans, arbetskläder, presenningar, tält, skinn och skumgummi. Limmet kan 
användas som kontaktlim eller som enkellim.

ARBETSBESKRIVNING
Det rekommenderas alltid att göra en provlimning, för att avgöra limmets styrka för den tilltänkta uppgiften. För att undgå 
missfärgning av vissa textiltyper, rekommenderas det alltid att man gör en provlimning på ett dolt ställe. Materialen skall vara torra, 
rena och fria från olja, släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Impregnerade textilier kan vara myckat svåra att limma. 
Enkellimning: Stryk lim på ena ytan och pressa samman genast. Torktid ca 30 minuter. Kontaktlimning: Stryk tunt med lim på båda 
ytorna. Vänta till limmet inte klibbar, ca 30 minuter. Pressa samman med stort tryck. OBS: Limmet fäster direkt. Var uppmärksam 
på att Textillimmets  kontaktlimmande egenskaper kan vara i flera dagar. Textillim är inte lämpligt för kantning av rullgardiner o.dyl. 
Undvik limgenomslag, då limmet kan bli brunt vid en längre tids påverkan av UV-ljus. Risken för limgenomslag reduceras genom 
att använda limmet som kontaktlim. Limfläckar avlägsnas omedelbart med vatten. Torkat lim avlägsnas med tex bensin eller 
mineralisk terpentin. OBS torkat lim kan vara mycket svårt att avlägsna.

MILJÖ & HÄLSA
Sörj för god ventilation, då limmet har en karakteristisk lukt på grund av ett visst innehåll av ammoniak. Produktens innehåll är, 
enligt gällande lagstiftning, inte klassad som hälso eller brandfarlig. För ytterliggare information se varuinformationsbladet.

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 rekom-
mendationer är samtliga 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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TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Limtyp Enkel eller kontaktlim

Bindemedel Naturgummilatex

Lösningsmedel Vatten

Konsistens Viskös

Färg Vit, svagt gulaktig

Densitet ca 1 kg/liter

Torrhalt ca 60%

Brandfarligt Nej

Arbetstemperatur Inte under +18C

Förpackning 35 ml tub

Lagring 2 år i obruten förpackning

Egenskaper efter applicering

Färg Klar

Beständighet God mot vatten. Tål ej syra 
eller UV-ljus. Olja mjukgör 
limmet. Limmade textilier tål 
ej kemtvätt eller kokning.

Värmebeständighet Limmet tål temperaturer upp 
till ca. +50°C. Limfogens sty-
rka reduceras med tempera-
turen
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