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LÝSING
2K Power Adhesive er ofursterkt þveggja þátta methyl acrylate lím fyrir varanlega 
gæðasamsetningu ýmissa efna (s.s. stál, ál, hitadeigt plast, samsett efni ABS, akril, 
PVC, GFK, PC, PET, PU o.fl.) Fljótþornandi límið er sérlega höggþolið og 
flögnunarþolið og má meðhöndla með ýmsum hætti. Það hefur viðnám gegn 
bensíni, olíu, veikri sýru og basa. 2K Power Adhesive einkennist af sambandi 
mikils styrks og stífleika. Það er mjög fjölhæft og má nota á breitt svið ýmissa 
efna. 

EIGINLEIKAR
- Blönduhlutfall 1:1, lekur ekki né þynnist
- Frábært viðnám gegn  klippibroti, flögnun og höggum
- Lekur ekki
- Harðnar við herbergishita
- Bensín-  olíu-  sýru-  og basaþolið
- Veður- og rakaþolið

TÆKNILÝSING  Þáttur A Þáttur B
Litur  : hvítt samkvæmt tæknilýsingu
Ástand  : deigkennt vökvi
Lykt  : einkenni einkenni 
Þéttleiki við 20°C  : 0,96 g/ml 0,945 g/ml

Blönduhlutfall  : 1:1
Vinnsluhitastig  : +18°C upp að +26°C
Vinnslutími  : 4 til 6 mínútur
Festitími  : 12 til 15 mínútur
Hagnýt þornun  : 1 til 3 kl.st.
Fullkomin þornun  : eftir 24 kl.st.
Tog klippistyrkur( DIN 53283) : 29 N/mm²
Notkunarhitastigssvið  : -40 °C til +125 °C
Geymsluþol  : 12 mánuðir við réttar geymsluaðstæður (10°C til
   22°C) umbúðir ósnertar.
   Frá áprentuðum framleiðsludegi!
Það sem hægt er að líma saman : PVC og vinyl vörur, ABS, PMMA,
PC blöndur, PPO blöndur,
PBT blöndur, epoxi,viður, stál,
trefjagler, PET blöndur, polyurethan,
polycarbonates 
Efnaviðnám  : Bensíni-  olíu- sýru- og basaþolið
Lokahreinsun  : Óþornaðir afgangar af Liquimate 2K Power
   Adhesive má fjarlægja með hreinsiþynni nr. 6130.
   Þornað efni er aðeins hægt að fjarlægja með 
   verkfærum.
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NOTKUNARSVIÐ
Liquimate 2K Power Adhesive er nýtilegt til fljótlegrar hástyrktar límingar ýmissa 
efna. Vegna þessara eiginleika er það kjörið til viðgerða yfirbygginga og 
undirvagns ökutækja og sem alhliða lím (á höggvara, kæla, ljós, handföng, stokka í 
innréttingu, vindskeiðar, og festinar fyrir síma og hátalara).

LEIÐBEININGAR
Til að fá bestu samloðun við límingu  verður yfirborðið að vera hreint og frítt frá 
fitu (Liqui Moly hreinsiþynnir, vörunr. 6130). Suma fleti þarf að gera grófa. Kreistið 
límið útúr tvöföldu dælunni og blandið báðum þáttum vel saman með spaða ( 
blöndunin verður sjálfvirk ef notaður er blöndunarstútur). Berið límið á og þrýstið 
hlutunum saman (hámarks verkunartími 3-4 mínútur). Þolir átak með höndum 
eftir 8 til 10 mínútur. Fullharðnað eftir 24 kl.st.  Verkunartíminn fer eftir 
herbergishita. Ekki skal nota efnið við hitastig undir 0°C. Lokið ílátinu aftur með 
tappanum eftir notkun. Geymist á köldum þurrum stað. 
Athugið: Til hreinsunar skal aðeins nota hreinsiþynni, vörunr. 6130,
ekki nota nitro þynni eða alkohól! 

STÆRÐIR UMBÚÐA
Liqui mate 2K Power Adhesive  25ml Tvöfalt hylki Vörunr.. 6179
(Blendir Vörunr.6242 meðf.)
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