
Artikkelnummer:Artikkelnummer: 653160

Ean artikkelnr:Ean artikkelnr: 5704947004279

Erstatter artikkelnr:Erstatter artikkelnr: 66300500

MaterialklasseMaterialklasse TGA13A0

Varemerke: Gorilla Forpakningsstørrelser: 1 Stk/6 Stk
Innhold: 12 g Farge: Transparent
Tørketid: 10-45 sekunder Arbeidstemperatur: -54 - 104 °C

Lynlim Gorilla Super Glue
Lynlim Gorilla 12g Gorilla Super Glue

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

Artikkelinformasjon

Superlimet som fester på bare 10 sekunder. Limer gummi, papir, tre, lær, metall, keramikk og mye annet. Flaskenes munnstykke har en

innebygd metallstift, noe som forhindrer at den tetter seg. Gorilla Superlim Brush & Nozzle er vårt mest brukervennlig alternativ. Det er det

eneste superlimet som kan brukes på to måter. Påfør enten raskt med presisjons-munnstykket, eller bruk den lille børsten på områder der

det kreves nøyaktighet. IMPACT TOUGH®. Inneholder små gummipartikler som gir enda mindre risiko for at limet sprekker ved støt.

Reparasjonen tåler mer og holder lengre. Metallstift i korken. Stiften forhindrer at korken tetter seg. Hurtigvirkende. Herder på 10-45

sekunder. Ingen fixering eller press behøves. Allsidig. Hvis det finnes, kan det sannsynligvis limes. Vanntett D3. Motstandsdyktig mot vann.

Bruksanvisning: Beskytt arbeidsområdet mot søl. Rengjør og tørk overflatene som skal limes. Velg påføringsmetode. Hvis du vil bruke

dysen, skru løs og av den øvre hetten. Hvis du vil bruke pensel, skru av hele hetten og tørk av penselen på innsiden av flaskehalsen for å

fjerne overflødig lim. Påfør. Påfør en liten mengde Gorilla Superlim på en overflate. Overflødig lim eller tomrom på overflaten kan føre til

forsinket eller mislykket liming. Press de to overflatene sammen i 10-15 sekunder. Full herding etter 24 timer. Rengjør. Etter bruk skal

eventuelt lim som finnes på falskehalsen eller dysen tørkes av med en tørr klut før du setter på hetten igjen. Tips: Ikke anbefalt for bruk på



polyetylen - eller polpropylenplast. Oppbevares på et kjølig og tørt sted..
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