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Strong Epoxy SuperQuick 2805 
 
Användningsområde
  

• För limning av metall, flera hårdplaster, porslin, betong , glas, 
stenmaterial etc.  

• Är vattenresistent, dock ska limmet ej användas om limfogen 
kommer att bli permanent utsatt för vatten. 

• Limfogen tål temperaturer upp till +70˚C. 
  
Produktegenskaper • Epoxibaserad, tvåkomponent lim  

• Fogfyllande, kan därmed fylla ut material. 
• Limfogen är transparent och kan målas över. 
• Härdar snabbt, på 90 sekunder. 
• Når full styrka efter 15 minuter. 

 
 
Bruksanvisning Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från fett. För bästa 

resultat ruggas ytorna upp med slippapper. Avlägsna slipdammet. Glas 
tvättas med alkaliskt rengöringsmedel, sköljs rent i vatten och får 
lufttorka.  
 
Dubbelsprutan öppnas genom att skära av ytterdelen av munstyckena. 
Med hjälp av dubbelkolvarna, tryck försiktigt ut lika delar lim och härdare 
på t ex en skiva av lämpligt material. Blanda noga under ca 15 sekunder, 
viss värme utvecklas. Blanda dock ej mer än som beräknas åtgå inom ca 
60 sekunder. Det är viktigt att limblandningen täcker hela ytan som ska 
limmas. Applicera limblandningen i ett tunt skikt på båda ytorna. Detta är 
speciellt viktigt om ytorna är ojämna. Fixera delarna omedelbart med 
tryck eller på annat sätt inom ca 90 sekunder. Uthärdning sker inom 20 till 
15 minuter och då kan limfogen belastas. Vid avslutad användning, tryck 
ur locket ur handtaget och försegla sprutan. 
 
OBS! Feta plaster som polyetylen, polypropylen och teflon kan ej limmas. 

 
 
TEKNISK DATA 
 
Typ  Epoxibaserat, tvåkomponent lim 
 
Färg Lim – transparent, härdare – svagt ljusgul 
 
Konsistens Svagt tixotropisk 
 
Densitet Lim ca 1160 kg/m³ 

Härdare ca 980 kg/m³ 
 
Lösningsmedel Inga 
 
Flampunkt Lim > 100°C 

Härdare > 100°C 
 
Blandning  Lika delar lim och härdare (volym- eller viktdelar) 

Produktinformation 



 
Användningstid  Efter blandning av lim och härdare måste blandningen användas inom 

90 sekunder vid +23°C. 
 
Beständighet Mycket god vid temporär vattenpåverkan. Vid permanent kontakt med 

vatten är limmet ej lämpligt. Mycket god beständighet mot vanligen 
förekommande hushållskemikalier och lösningsmedel. 

 
Temperaturbeständighet Ca +70°C. 
 
Lagringstid 3 år i oöppnad förpackning i rumstemperatur. 
 
Förpackning 2x12 ml 
                                                                                                                                                         
 
HÄLSA OCH MILJÖ 
 
Märkning IRRITERANDE, MILJÖFARLIG  
 
Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Giftigt för 
vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden. Använd 
lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa 
denna förpackning eller etiketten. Får inte tömmas i avloppsnätet. 
Limmet innehåller Bisfenol A−epoxiharts.  
 
Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet. 
 
Redskap med ej härdat lim rengörs med t ex aceton eller lacknafta. När 
limmet har härdat går det endast att avlägsna mekaniskt. 
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Informationen är baserad på laboratorietester och lång praktisk erfarenhet. Det är en 
introduktion som avser att hjälpa  
användaren att finna bästa användningssättet och är endast vägledande vid valet av 
produkt, arbetsmetod och användningsområde och utgör ingen garanti för godsets 
funktion eller lämplighet för visst ändamål. Eftersom vi inte kan styra användarens 
produktions- och  
lagringsbetingelser, kan vi inte heller hållas ansvariga för resultatet som påverkats av 
lokala omständigheter och förhållanden. Vid varje nyanvändning rekommenderas tester 
och kontinuerliga kontroller. 
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