
 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Lim: 
Type:  Opløsningsmiddelholdig polyvinylacetat 
Farve:  Klar 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Emballage:   

Varenr. Størrelse TUN-nr. 

1037 6 x1 ltr flaske 3443025 

 
Holdbarhed:  Mindst 2 år i tæt lukket emballage ved kølig opbevaring. 

 
Limfuge: 
Farve:  Klar 
Bestandighed:  Temperatur: Limen tåler temperaturer op til ca. 50 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er  

termoplastisk (d.v.s. styrken reduceres med øget temperatur). 
  Vand: God 
 

 
 
 

 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 

 

Clæbothyl 304 er en hurtigtørrende let flydende lim til limning af grove 
tekstiler, læder, træ, keramik, papir, pap m.m. 
 
Limen giver en klar, stærk og fleksibel limfuge. 
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Produkt Information: 

Hurtig tørrende, til de fleste opgaver    

Clæbothyl 304 er en hurtigtørrende let 
flydende lim til limning af grove tekstiler, 
læder, træ, keramik, papir, pap m.m. Limen 
giver en klar, stærk og fleksibel limfuge. 
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Brugsanvisning: 

 

Forberedelse:  Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og  
  løse partikler.  

 
Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke

 til den påtænkte opgave.  
 
Ved limning af tekstiler, læder o.lign er der risiko for misfarvning p.g.a. limens 
indhold af opløsningsmidler. Foretag derfor en prøvelimning. 

 
Påføring: Limen påføres den ene eller begge flader. Emnerne lægges sammen med et let 

pres indenfor max. 3 minutter, mens limen fortsat er våd. 
 
Emnerne skal holdes sammen mens limen tørrer, ca. 15 minutter ved 20 °C. 

 
Rengøring:  Limen afrenses / opløses med acetone. 

 
 
 
 
 

Sikkerhed: 

Sundhedsfareklasse: Xi, Lokalirriterende 

Brandfareklasse: F, Meget brandfarlig 

Faresætninger:   Irriterer øjnene. 
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 

 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75 
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