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TEKNISK DATABLAD

Stripfix
TRANSPARENT LIM PÅ RULLE TIL ØJEBLIKKELIG LIMNING

Holder op til 8 kg/cm².

God kemisk modstandsdygtighed.

Tørrer ikke ud eller hærder.

Kan anvendes som tætningsmiddel.

Anvendelse

• Påføres på en tør og ren overflade.
• Rengør om nødvendigt først med Safety Clean og/eller Multifoam.

Produkt [SFX]

Egenskaber

Stripfix er et syntetisk, trykfølsomt, transparent klæbemiddel på rulle. 
Produktet er designet til at skabe en meget stærk binding mellem 
forskellige materialer og stoffer.
Stripfix kan anvendes øjeblikkeligt på  rene, tørre og fedtfri 
overflader.
Stripfix er fremragende til at lime "vanskelige" materialer som glas, 
metal, træ, gummi og plastik inklusiv polyethylen.

Anvendelsesområder

Byggeri: montering af forbindelser til beskyttelsesplader på afløbsrør, 
isoleringsmateriale i polypropylen, filtermembraner til 
vejkonstruktion; limning af lette isoleringsplader, forbindelser i 
syntetisk materiale,... .
Møbelindustri: montering af laminerede pyntelister; fastgøring af 
hjørner på møbler.
Bilindustri: fastgøring af isoleringsmaterialer, emblemer og skilte, ... .
Opbygning: limning af side- og loftspaneler på campingvogne.

Emballage

Stripfix - rulle 12mm / 0,4mm / 30m 521208000

Stripfix - rulle 19mm / 0,4mm / 30m 521908000

Tekniske info

• Sammensætning: gummi/harpiks.
• Forlængelse: 1000%.
• Begyndelsesklæbestyrke: 52 N/cm².
• Brudstyrke: 60 N/cm² efter 10 min.; 80 N/cm² 

efter 24 timer.
• Vægt ved anvendelse: 405 g/m².
• Temperaturresistens: -10°C til +50°C.
• Statisk forskydning FTM8: 0,5kg -25mm x 25mm/

+20°C
• Anvendelsestemperatur: > +10°C.
• Vandabsorbering: 0%
• Tykkelse: 0,4 mm.
• Krævet tryk for at opnå 20% kompression: 1,6 kg/

cm².
• UV resistens: dårlig - udsættelse for UV lys bør 

undgås.
• Tolerance: tykkelse og bredde < 10%.
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.
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• Tryk fast.


