PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-590
UNIVERSEL KONTAKTLIM
PRODUKTBESKRIVELSE
Opløsningsmiddel baseret kontaktlim på basis af forstærket polychlorpren gummi

ANVENDELSE
Til limning af PVC-materialer og profiler, træ, finer og
spånplader, metal, glas, læder, gummi osv. til næsten
ethvert andet materiale.

EGENSKABER
▪
▪
▪
▪

Stor klæbeeffekt til de fleste materialer
Omgående meget kraftigt hug
Tyktflydende og særdeles nem at arbejde med
Øjeblikkelig udhærdning

PRODUKTINFORMATION
Emballage

300 ml

Farve

Gullig/beige

Holdbarhed

12 måneder hvis den opbevares køligt og tørt i forseglet original emballage.

Opbevaringsforhold

SikaBond®-590 bliver tykkere ved temperaturer under 0°C, men kan bruges igen efter opvarmning i rumklima.
SikaBond®-590 skal opbevares under tørre forhold, hvor det er beskyttet
mod direkte sollys og ved temperaturer mellem +5°C og +25°C.

Densitet

900 ± 10 kg/m³

Tørstofindhold vægt

1620 ± 120 kg/m³ ved +25°C

Konsistens

Tyktflydende

Temperaturbestandighed

-30°C til +70°C

Forbrug

Ca. 250 g/m²

Arbejdstemperatur

Mellem +15°C and +25°C
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INSTRUKTION

JURIDISK BEMÆRKNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale.
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for,
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og
under hensyn til konkrete forhold, således at skader
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er
angivet.

Overfladerne, der skal limes, skal være rene, tørre, fri
for fedt, slipmiddel, fedt eller voks. Læder og gummi
bør skrubbes, før limet påføres. PVC skal rengøres affedtes.
ANVENDELSE / VÆRKTØJ
Rør SikaBond®-590 godt fra bunden af dåsen. Påfør SikaBond®-590 ved hjælp af en stiv børste, tandet murske eller luftfrit sprøjteudstyr i et jævnt lag på begge
sider, der skal limes. Ved sprøjtning kan SikaBond®590 fortyndes med acetone. Ved limning af porøse
materialer kan to lag være nødvendige. Lad SikaBond®-590 tørre, indtil overfladen er tør og kun let klistret (15-60 minutter). Tørretid afhænger af temperatur, ventilation og mængde klæbemiddel. SikaBond®590 klæber straks, når overfladerne sættes sammen,
og der kan ikke foretages justeringer. Tryk overfladerne sammen for ca. 20-30 sekunder. Fuld binding opnås
efter 24 timer.
RENGØRING AF VÆRKTØJ
Tørret SikaBond®-590 kan rengøres med butylacetat
eller acetone.

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor
vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
For information og rådgivning om sikker transport og
håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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