
Bruksområder

Bruksanvisning

Overmalbar, men kvalitet og type maling kan gi
ulike resultat.

Farge

Merk: Denne informasjonen er kun for generell veiledning, 
siden stedforhold og arbeid er utenfor vår kontroll. 
Det er anbefalt at brukerne gjør sine egne tester for å
bestemme egnethet.

Holbarhet

Never compromise on quality!

Beskrivelse
Det ultimate gripebåndet for en sterkere, langvarig forbindelse.

Ultimat kraftig limstoff
GRIPBOND PRO MAX
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Egenskaper
• For innvendig og utvendig bruk
• Værbestandig
• Løsemiddelfri og luktfri
• Rask herding
• Kan overmales
• Kan påføres på våte overflater

GRIPBOND PRO MAX har dobbelt så godt
feste i forhold til tilsvarende lim, dette eliminere
behov for mekanisk støtte i de fleste situasjoner.
Typisk bindestyrke: 250 kg / m2. Den har en høy
ultimat styrke og er egnet for internt og ekstern
 bruk, under alle værforhold. Fantastiske
vedheftskvaliteter selv på våte overflater. Rask
herding, værbestandig, isocyanat, løsningsmiddel og
syrefri gjør det tryggere å bruke. Holder seg fullstendig
elastisk.

Passer til bruk på metall, tre, glass, stein,
polystyren, betong, gipsplater, isolasjonsplater
keramikk, polyester og mange andre overflater.

Sørg for at alle overflater er rene og fri for fett,
olje eller andre forurensninger som kan hindre
liming. Skjær forsiktig tappen på limhylsen,
pass på å ikke skade det gjengede området.
Skru på den "hakkede" dysen, fest og plasser
limhylsen i en standard fugepistol. Påfør i perler
eller striper på overflaten, og lim sammen
overflatene forsiktig og la det herde.
Fjern uhærdet lim med white spirit.
Merk: Dette produktet anbefales ikke til
installasjoner der delene er permanent
nedsenket i vann eller på overflater som «blør» olje
eller mykner over tid. Hvis det brukes på krevende
oppgaver, bruk det alltid sammen med mekaniske
innfestinger. Dette anbefales for store speil etc. 
Til store og / eller tunge gjenstander bør midlertidig
støtte benyttes til fullstendig herding oppnås. 
Ikke egnet for bruk på polypropylen eller Teflon. 

Tilgjengelig i hvit.

Brukes innen 9 måneder. 
original uåpnet patron lagres på et kjølig, tørt sted 
ved en temperatur mellom + 5oC og +25oC.

Ikke legg igjen tomme beholdere der rester kan
være skadelig for barn, dyr eller miljø.
Fjern beholdere til et sentralt avfallsanlegg
i samsvar med lokale bestemmelser.

Vennligst se eget sikkerhetsdatablad for fullbehandling, 
bruk og lagring. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Det er brukerens ansvar å bestemme egnetheten til bruk. 
Hvis du er i tvil, kontakt vår Tekniske avdeling for råd

Håndtering av avfall

Helse og sikkerhet
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Dataene som presenteres i  
det te pakningsvedlegget
er i  samsvar med fabr ikats
kunnskap, men fratar ikke
brukeren fra å nøye sjekke 
forpakning umiddelbart
ved mottak.  Vi  forbeholder oss 
ret ten t i l  endre produkt innhold
på grunlag av av teknisk 
utvik l ing el ler  ny utv ik l ing.  
Anbefal inger gjort  i  det te 
pakningsvedlegget 
bør kontrol leres da det er deler
av produksjonen som vi  ikke har 
kontrol l  over.  Spesiel t  hvor andre 
under leverandører og råvarer 
bl i r  brukt .
Anbefal ingene fratar ikke
brukerens forpl iktelse t i l  å 
undersøke mul ighet for  brudd 
på tredje parts forpl iktelse og, 
om nødvendig påpeke dette.
Anbefal inger for  bruk er ikke en 
garant i ,  e l ler  hva produktet  kan 
brukes t i l ,  men et  ut t rykt  for
s ikkerhet.  
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