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SPEED-GLUE 6.40A 

(momentlīme) 

PRODUKTA APRAKSTS 

Produkts Šķidra viena komponenta ātri žūstoša ciānakrilāta līme, kas galvenokārt paredzēt ātrai viniplasta, gumijas, metāla līmēšanai 

un metāla pielīmēšanai pie stikla. 

Īpašības Momentāna izžūšana 2-3 sekunžu laikā. Pēc izžūšanas piemīt augsta elastība. Laba adhēzija ar dažādiem materiāliem. 

Krāsa Bezkrāsas

Iepakojums 2 g – alumīnija tūbiņa
Uzglabāšanas laiks Sākotnējā iepakojumā 24 mēneši temperatūrā no  +5°С  līdz  +25°С. Transportēšanas laikā iztur temperatūras līdz -15°C . 

Pielietojums Cietā PVC, stikla, metāla, gumijas, plastmasu momentānai salīmēšanai. 

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

Raksturs Škidrums 

Blīvums 1,05 g/cm3 

Konsistence Šķidra 

Adhēzija Ļoti laba ar gludām virsmām, piemēram: gumija, plastmasas, metāls, stikls, keramika. 

Sacietēšanas laiks apmēram 5 sekundes 

Temperatūras noturība  no -50°С līdz +80°С  

Ūdens noturība Augsta 

Spraugu piepildīšana Neliela (salīmējamie elementi ir jāsavieto) 

Saķeres laiks Nav. Pēc līmes uzklāšanas, virsmas ir nekavējoties jāsavieno un jātur piespiestas 5 sekunžu laikā. 

Viniplastu, gumiju, metālus un keramiku salīmē praktiski momentāni. 

IETEICAMĀS VIRSMAS 

Virsmu veidi Gludas virsmas: plastmasas, gumija, stikls, metāli (nelietot polietilēnam un teflonam)

PIELIETOŠANAS VEIDS 

Pielietošanas 

veids 

no +5°C līdz +25°C (jo augstāka temperatūra, jo īsāks ir apstrādes laiks pēc komponentu sajaukšanās un īsāks cietēšanas 

laiks. 

Rekomendācijas Virsmām ir jābūt tīrām, sausām brīvām no putekļiem, taukiem, eļļām un citiem piesārņojumiem. Uzklāj tieši no tūbiņas. 

Līme jāuzklāj uz abām virsmām vai uz pielīmējamā materiāla. Uzklāt līmi uz pielīmējamā materiāla vienas puses un savienot 
ar virsmu, pie kuras tas ir jāpielīmē, pēc tam piespiest uz 5 sek. Neuzklājiet lielu līmes daudzumu. 

Tīrīšanas līdzekļi Instrumentus un rokas mazgāt ar ūdeni līdz pilnai izžūšanai. 

Piesardzības 

pasākumi 

UZMANĪBU! Ciānakrilāts ir bīstama viela. Dažu sekunžu laikā var salīmēt ādu vai acu plakstiņus. Nepieskarties līmei ar 

pirkstiem! Ieteicams strādāt cimdos. Sargāt no bērniem! 

Atbildība: Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven Sealants izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar paredzēt visus 
savu produktu pielietošanas veidus, un, par cik produktu pielietošanas paņēmienus nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša 
produkta izvēli un pielietošanu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējas sagatavošanas vai 
konstruktīvu nepilnību dēļ. 


