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Tehnisko datu lapa 

Zwaluw Super Adhesive 
Ātras darbības superlīme 

Papildinformācija 

Uzklāšanas temperatūra 
+ 5°C līdz + 30 

°C 

Bāze Ciānakrilāts 

Sacietēšanas laiks 3 - 30 sekundes 

Blīvums 1,05 g/ml 

Laiks līdz sacietēšanai 0 - 3 sekundes 

Stiepes izturība 10 N/mm² 

Viskozitāte 120 mPas 

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās.

Produkta apraksts 

Zwaluw Super Adhesive ir šķidra, ātri cietējoša līme uz ciānakrilāta bāzes. 

Līme sacietē, saskaroties ar mitrumu. 

Priekšrocības 

• Sacietē dažu sekunžu laikā.

• Gumijas, stikla, metāla un plastmasas līmēšanai.

Pielietojums 

Zwaluw Super Adhesive līme tika izstrādāta gumijas gredzenu, stikla, 

metālu un plastmasu salīmēšanai, piemēram: modelēšana, 

juvelierizstrādājumi un rotājumi. Piemērota arī gumijas profilu 

pielīmēšana stiklojuma sistēmās. 

Lietošanas norādes 

Līmējamām virsmām jābūt savietojamām. Līmi uzklājiet tieši no 

plastmasas pudelītes, un līmējamās detaļas saspiediet kopā uz 5 

sekundēm. Labākas saķeres nodrošināšanai līmes slānim jābūt pēc 

plānam. Neuzklājiet pārmērīgu līmes daudzumu. Ievērojiet 

piesardzību, lai līme nenonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Pirms 

uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. 

Ierobežojumi 

• Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām 

plastikāta, neoprēna un bituma virsmām. 

Virsmas sagatavošana un apstrāde 

Uzklāšanas temperatūra: + 5°C līdz + 30°C (attiecas uz vidi un 

pamatni). Pamatnēm jābūt līdzenām, tīrām, sausām no putekļiem, 

eļļām un smērvielām. Pirms Zwaluw Super Adhesive lietošanas 

iepazīstieties ar Veselības un drošības datu lapu. 

Tīrīšana 

Pēc saskares ar ādu nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un 

ziepēm, rūpīgi noskalot. 

Krāsa(-as): 

• Caurspīdīga

Iepakojums 

• Pudele

Produkta parametri ir norādīti Produkta Īpašību lapā. 

Uzglabāšanas laiks 

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no 5°C 

līdz 25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma. 
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Tehnisko datu lapa 

Zwaluw Super Adhesive 
Ātras darbības superlīme 

Veselība un drošība 

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta Drošības Datu 

lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den 

Braven mājaslapās. 

Garantija 

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 

tehniskajiem parametriem. 

Saistību atruna 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz 

mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām 

bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot 

jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs.              Den Braven neuzņemas 

atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības 

un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies 

tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. 

Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un 

netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam 

jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs 

par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram 

ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un 

transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. 

 Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā. 
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