
P401 Superlim är ett mycket universellt tunnflytande snabblim (Cyanoakrylat) i medium viskositet,
Konstruerad för svårlimmade material som kräver enhetlig spänningsfördelning, styrka och 
hållfasthet. Utmärkt för elastomer, läder, metaller, plaster, papper, textiler och trä.

P401 
SUPERLIM - UNIVERSAL

APPLIKATIONER
P401 är ett mycket universellt snabblim för: Elastomer . Läder . 
Metaller . Papper . Plaster . Textiler . Trä  

INSTRUKTION
1. Rengör och torka ytorna som ska limmas, använd med           
       fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera limmet sparsamt på en yta och montera ihop. 
3. Håll ihop delarna under ca 60 sekunder. 
4. Efter 1 timme uppnås fullständig styrka utan aktivator. 

LIMNING AV PORÖSA MATERIAL 
Aktivator P7455 bör användas vid limning av porösa material. 
Förhindrar att tunnflytande snabblimmer / cyanoakrylater sugs 
upp av porösa material så att de kan limmas. 

SNABBARE HÄRDNING 
P7455 Aktivator ökar vidhäftningen och härdningshastigheten 
markant på alla typer av snabblim / cyanoacrylater.

FÖRVARING
+2°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ
Mer information se säkerhetsdatablad.
 
FÖRPACKNING
P401 Flaska 20 gr . P401C Förpackad flaska 20 gr.

HÄRDNINGSPRESTANDA

Balsa
Nitrilgummi
Neopren
EPDM
Stål
ABS
Polycarbonat
Snabbhärdning

< 3 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
5 - 10 sek
P7455 Activator

STYRKA

Stål
Aluminium
Nitrilgummi
ABS
Polycarbonat

15 - 25 N/mm2

7 - 10 N/mm2

5 - 10 N/mm2

5 - 10 N/mm2

5 - 10 N/mm2

BRÅTTGRÄNS

Nitrilgummi
Neopren
EPDM

5 - 15 N/mm2

5 - 15 N/mm2

2 - 6 N/mm2

Esterbas
Utseende
Viskositet - Brookfield
Sp3@ 20rpm @ 25°C
Vikt
Temperaturområde

Etyl cyanoakrylat
Klar vätska
90 - 120 cps
Tunnflytande
1,043
-40°C till +120°C

TEKNISK INFORMATION

P401
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:  Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras 
fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller 
levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd
med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammaförd och är baserad eller 
de resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något                                                                                                                                                                                          specifikt  ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.

PRODUKTINFORMATION

Leverantör:
Payback AB  Företagsvägen 3  SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00  sweden@payback.se . www.payback.se


