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TEKNISKT DATABLAD

POINT HIGH TACK
Originallimmet med extra starkt initialfäste

Produktbeskrivning

Användning

Anmärkning (1)

Bruksanvisning

Fördelar

POINT HIGH TACK är ett högkvalitativt professionellt lim med extremt bra 
initialfäste. Limmet, som baseras på hybridteknologi, härdar under påverkan av 
luftfuktighet och formar ett slitstarkt elastiskt gummi.

POINT HIGH TACK är ett universallim speciellt utvecklat för att fästa ihop olika 
byggmaterial som sten, betong, speglar, glas, gipsskivor, PU, PVC, hårdplast, 
emalj, keramik, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, metaller, legeringar, rostfritt 
stål, HPL (högtryckslaminat), fibercementskivor (1), trä och målningssystem.

För att limma HPL och fibercementskivor, se den tekniska informationen i 
kunskapsbasen på vår webbplats www.tegranordics.se

Applicera limmet med det medföljande V-munstycket på ett luftigt sätt i vertikala 
ränder med 10-20 centimeters mellanrum. För materialet på plats och tryck 
stadigt ihop, men behåll minst 2-3 mm tjocklek på limmet mellan materialet och 
underlaget. Lägg inte på limmet i punkter! Eftersom limmet fäster så starkt direkt, 
behövs vanligtvis inget stöd under härdningen. Har du frågor, vänligen kontakta 
vår tekniska avdelning.

• Extremt starkt initialfäste
• Inget mekaniskt stöd krävs under härdningen
• Högt mekaniskt motstånd, slutstyrka och E-modul
• Fritt från isocyanater, ftalater, lösningsmedel och silikon
• Permanent elastiskt
• Krymper eller bubblar inte
• Icke-korrosivt mot metaller
• Neutral härdning, nästan luktlöst
• Resistent mot fukt och väder
• Fäster perfekt utan primer på de flesta, även fuktiga, underlag
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Ytterligare information

100 % modul DIN 53504 S2 1,39 MPa

Dosering @ Ø2,5 mm/6,3 bar 10-20 g/min

Arbetstemperatur +5° C till +40° C

Bas Hybrid

Härdningstid @ +23° C/50 % RH 2-3 mm/24 timmar

Densitet ISO 1183-1 1,55 g/cm3

Brottöjning DIN 53504 S2 350 %

Flytmotstånd ISO 7390 < 2 mm

Frostresistents under transport Ned till -15° C

Shore-hårdhet DIN 53505 3 sek. 55

Skinnbildning DBTM 16 10 min@+23° C/50 % RH

Temperaturbeständighet -40° C to +90° C

Brottgräns DIN 53504 S2 2,20 MPa

Värdena är typiska.

Begränsningar

Färg(er)

Förpackning

Yt- och efterbehandling

Rengöring

• Inte lämpligt för PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjukplast, neopren och bituminösa material.
• Produkten är inte lämplig att kontinuerligt utsättas för vatten.
• Inte lämpligt för rörliga skarvar.
• Inte lämpligt i kombination med klorider (i pooler).

• Svart
• Vitt

• Patron
  För produktspecifikationer, se produktens informationssida.

Arbetstemperatur +5° C till +40° C gäller både miljön och materialet. Med tanke på POINT High Tack struktur 
rekommenderar vi att du använder en limpistol med rätt drivmekanism i kombination med V-munstycket. Alla 
material måste vara solida samt rena och fria från fett och damm. Rengör materialen med Cleaner. POINT High Tack 
fäster perfekt utan användning av primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa material ska förbehandlas med 
Primer B1. Testa alltid hur produkten fäster på materialet innan du påbörjar arbetet.

Ohärdat material och verktyg kan rengöras med Cleaner. Härdat material kan endast rengöras mekaniskt. Händerna 
kan du tvätta med Wipes våtservetter.
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Hållbarhetstid

Hälsa och säkerhet

Garanti

Certifikat

Förvaras mellan +5° C och +25° C på plats skyddad från solen. Hållbarhetstiden är 18 månader när produkten förvaras 
enligt rekommendation och i oöppnad originalförpackning.

Före användandet måste produktsäkerhetsbladet läsas och förstås. Detta kan erhållas på förfrågan eller hämtas via 
Tegra Nordics webbplats.

Tegra Nordics garanterar att produkten uppfyller kraven i specifikationen inom hållbarhetstiden.

Emicode EC1 Plus

M1

A+ franska VOC-förordningen


