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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Kraftig klæbemasse med høj startklæbeevne på 
MS-polymer-basis.

• Meget høj klæbestyrke
• Kan bruges på mange materialer 
• Takket være den høje indledende klæbeevne er det 

normalt ikke nødvendigt at bruge selvklæbende tilbehør
• Permanent elastisk, når den er hærdet
• Næsten lugtfri
• Isocyanat-, ftalat-, opløsningsmiddel- og silikonefri
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til 
indeklimaet.

Produktet er optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri.

Farve Tæthed/betingelser Min. trækstyrke Betingelser for træk-
styrke Art.nr. Stk. pr. 

pk. 

Hvid 1,55 g/cm³ / ved 23 °C, 50 
% relativ luftfugtighed 1,5 N/mm2 ved 23 °C, i overensstem-

melse med ASTM D-638 0893 225 105 1 / 12

Sort 1,55 g/cm³ / ved 20 °C, 50 
% relativ luftfugtighed 0893 225 116 1 / 12

MS Hightack konstruktionslim

Indhold 290 ml
Beholder Patron
Kemisk basis MS-polymer
Gennemhærdningstid/
betingelser

2,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luft-
fugtighed, fugtig hærdning

Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 90 °C

Holdbarhed fra produktion/
betingelser 18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Silikonefri Ja
Opløsningsmiddelfri Ja
Isocyanatfri Ja
Modstandsdygtighed over 
for ultraviolet lys Ja

Anvendelse

Til limning af paneler, trælægter, vindueskarme, spejle og isoleringsmaterialer i byggebranchen. Til karosserikonstruktion og 
samlinger i metal. Limforbindelser til skibsbyggeri.

Instruktioner
##keep##

Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. For at opnå optimale resultater anbefales det at anvende specielle rengø-
ringsmidler og en primer. Produktet er ikke egnet til PP, PE, teflon eller bitumen. Påføres i striber vertikalt med 30 cm mellemrum. 
For at tillade tilstrækkelig ventilation og fleksibilitet skal limen være mindst 3 mm tyk mellem elementerne, der samles. 

Billedeksempel
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Bemærk

• Ikke egnet til bevægelige samlinger
• Når klæbemassen er helt tør, kan den dækkes perfekt med vandbaseret maling og tokomponent maling. Vi anbefaler, at du 

udfører en kompatibilitetstest på forhånd. Hvis klæbemassen skal males over, skal den først gøres ru med slibepapir.

Godkendelser

EMICODE-certifi-
ceret. Meget lav 
afdampning til inde-
klimaet.


