
P401 Superlim er en meget universal tynd  lydende hur  g lim (cyanoacrylat) i medium viskositet, 
designet  l limning af vanskelige materialer, der kræver en ensartet spændingsfordeling, styrke og 
brudstyrke. Fremragende  l elastomerer, læder, metal, plast, papir, teks  ler og træ.

P401 
SUPERLIM - UNIVERSAL

APPLIKATIONER
P401 er en meget universal hur  g lim  l: Elastomer . Læder .
Metal . Papir . Plast . Teks  ler og træ. 

INSTRUKTION
1. Rengør og a  ør fl aderne som skal limes, anvend med           
       fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør limen sparsomt på en fl ade og saml emnerne. 
3. Hold delene samlet i ca. 60 sekunder. 
4. E  er 1  me opnås fuldstyrke uden ak  vator. 

LIMNING AF PORØSE MATERIALER 
Ak  vator P7455 bør anvendes ved limning af porøsematerialer. 
Forhindrer at tynd  lydende hur  glim / cyanoakrylater absorbe-
res af porøsematerialer så at de kan limes op  malt. 

HURTIG HÆRDNING 
P7455 Ak  vator øger vedhæ  ningen og hærdningshas  gheden 
markant på alle typer hur  glim / cyanoacrylater.

OPBEVARING
+2°C  l +25°C, op  malt er tørt, køligt og ikke i direkt sollys.

MILJØ
Yderligere informa  on se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE
P401 Flaske 20 gr . P401C Blisterpakning 20 gr.

HÆRDNING
Balsa
Nitrilgummi
Neopren
EPDM
Stål
ABS
Polycarbonat
Hur  ghærdning

< 3 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
< 5 sek
5 - 10 sek
P7455 Ak  vator

STYRKE
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

BRUDGRÆNSE
Nitrilgummi
Neopren
EPDM

5 - 15 N/mm2

5 - 15 N/mm2

2 - 6 N/mm2

Esterbase
Udseende
Viskositet - Brookfi eld
Sp3@ 20rpm @ 25°C
Vægt
Temperaturområde

Etyl cyanoakrylat
Klar væske
90 - 120 cps
Tynd  lydende
1,043
-40°C  l +120°C

TEKNISK INFORMATION

P401P401

PRODUKTINFORMATIONPRODUKTINFORMATION

Leverandør:
Payback Danmark ApS . Industrivej 11 . 4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386 . info@pld.dk . www.payback-Lubricants.dk

FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeff ekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til 
brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt 
de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifi kke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal 
foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater,  
der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et                                                                                           bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.
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