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LÝSING
LIQUImate 8200 (MS-Polymer ) er hágæða, hlutlaust, sveigjanleg límfestiefni 
byggð á MS-Polymer grunni. Það er ætlað til notkunar við límfestingu í 
bílgreininni.

EIGINLEIKAR
-mjög auðvelt í notkun
-án leysiefna
-lyktarlaust
-góð viðloðun við ýmis efni
-varanlegur sveigjanleiki eftir þornun
-má bera á vott í vott (allt að 3 dagar, þarf þó að prófa áður)
-frábært þol gegn veðrun
-þol gegn steinolíu, UV þolið

TÆKNILÝSING
Grunnur  : MS-Polymer (Fjölliður)
Litur  : svart / hvítt / grátt
Ástand  : deigkennt 
Þéttleiki  : 1,44 g/cm³
Þornun  : þornar vegna loftraka
Þornunarhraði  : u.þ.b. 3 mm/24 kl.st (+20°C og 65%loftraki.)
Myndar himnu*  : u.þ.b. 25 mínútur (+20°C og 65%loftraki.)
Harka Shore A  : 55 (DIN 53 505)
Hitaþol eftir þornun  : -40°C til +90°C (í skamman tíma að +120°C)
Hámarks aflögun  : 20 %
Togstyrkur  : 2,6 N/mm² (DIN 53 504) 
Rifustækkunarviðnám  : 15 N/mm² (DIN 53 515) 
Lenging við slit  : 300 % (DIN 53 504)

Efnaviðnám  :  gott (þarf að prófa áður) 
   - vatn 
   - alifatísk leysiefni
   - útþynnt ólífræn sýra og basar 
   - olíur 
   - feiti 
   : slæmt 
   - aromatisk leysiefni 
   - mettaðar sýrur 
Vinnslu hitastig  : +5°C – 30°C 
Geymsluþol  : 18 mánuðir í ósnertum upprunalegum umbúðum 

*Þessi gildi geta verið breytileg vegna ytri aðstæðna svo sem hita, loftraka eða 
hvörfunarefna.
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NOTKUNARSVIÐ
LIQUImate 8200 (MS Polymer) er notað í ökutækjum til að líma eða þétta 
samskeyti þegar með þarf í viðgerðum. 

LEIÐBEININGAR
Yfirborð verður að vera hreint, ryk-og fitufrítt. 

Formeðferð
Ógljúpt yfirborð þarf ekki grunnmeðferð. 
Mælt er með viðloðunarprófun á hverju efni fyrir meðferð! 

Hreinsið yfirborðið með hreinsiefni og þynni. 

Leiðbeiningar um notkun límfestiefnis

Í meginatriðum þá er aðeins hægt að bera efnið aftur á að loknum þeim tíma sem 
þarf til að að himna myndist. 

- Ekki skal nota efnið við lægra hitastig en 10°C
- Ef vinnsluhitastigið er á milli 10°C og 15°C mun þornun taka u.þ.b. 2-3 kl.st. 
- Æskilegt vinnsluhitastig er á milli 15°C og 25°C. 

Liquimate 8200 má mála með mörgum málningarlögum í allt að 3 daga.  Mælt er 
með eða jafnvel nauðsynlegt að gera prófun á þessu áður. Málun límfestiefnisins 
dregur úr því að raki komist inn í það og hindri fulla þurrkun.  Venjulega 
takmarkar málningin hámarks hreyfingu.
 
Ef límfestiefnið hefur ekki þornað fyllilega eftir að himna hefur myndast og útihiti 
er lægri en 10°C ætti að hafa ökutækið inni í húsi við hitastig yfir 15°C í a.m.k.  24 
kl.st.  eftir meðferð. 

STÆRÐIR UMBÚÐA
LIQUImate 8200 (MS Polymer)  Vörunr. 6148 svart 
    Vörunr. 6149 hvítt 

Meðferðarverkfæri 
- Handsprauta,   Vörunr. 6225 
- Powerline lengjanleg sprauta,  Vörunr. 6256 
- Liquipress Akkufix 18V,   Vörunr. 6200 
- Liquipress Milwaukee,   Vörunr. 6247
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