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Hot Melt Sticks
6306, 6307, 6308
 Høy skjær- og rivestryke

Universallim med god vedheft til mange
underlag. Limet har høy viskositet og er
egnet til porøse underlag som tekstiler og
skumplast. Er også egnet for liming av
emballasje inkludert emballasje for
dypfrysing med temperaturbestandighet ned
til -30 ºC.

 Tåler temperaturer opp til
ca. 70 °C
 Utmerket fylling av
ujevnheter og lite sig
 Et godt valg ved liming av
faste materialer
 Hurtigherdende
 Lang holdbarhet over tid

Beregnet for bruk med Casco Hot Melt Gun.

TEKNISK DATA
Basis:
Løsningsmiddel:
Konsistens:
Tetthet:
Tørrstoff:
Utseende:
Temp bestandighet:
Flammepunkt:

Etylen Vinyl Acetat
Co-Polymer
Ingen
Limstav
Ca. 1150 kg/m3
100 %
Transparent
-30 oC - +75 oC

PÅFØRINGSDATA
Påføringstemperatur: +195 °C.
Verktøy: Limpistol Gun 6303 og 6304
Mykningstemperatur: +87 °C.
Åpentid: 15-30 sek
Herdetid: 10 sek
Lagringstid: Minst tre år ved innendørs lagring.
FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget som skal limes må være rent, tørt og fritt for olje
og fett. For ekstra godt resultat kan underlaget pusses lett
med et finkornet sandpapir.
Følg bruksanvisningen for limpistolen.
HÅNDTERING OG RENGJØRING
Det er viktig å opprettholde renslighet når man jobber med
lim. Jobb derfor nøye og systematisk for å unngå unødvendig
søl. Ferske flekker fjernes umiddelbart med varmt vann og
såpe.
Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.
Ikke herdet lim på huden tørkes av med en fille og vaskes
deretter med såpe og vann.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke helles i avløpet.
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MILJØMESSIGE HENSYN
For ytterligere helse- og sikkerhetsinformasjon konsulter
nyeste sikkerhetsdatablad.

PRODUKTOVERSIKT
Produkt Nr.

Navn

6306

Hot Melt Sticks

6307

Hot Melt Sticks

6308

Hot Melt Sticks

Størrelse Verktøy Glue
Gun
8 mm 12 6303 / HotMelt
x 12 stk. Gun SL 10
11 x 200 6304 / HotMelt
mm 10 x Gun SL 40
20 stk.
11 x 300 6304 / HotMelt
mm 5 x 1 Gun SL 40
kg

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.
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