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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Rudelimsæt med højmodulær, ikke-ledende 
rudelim, der består af 1 komponent og er let at 
klemme ud

2 timers kør-væk-tid på biler med airbag

Relativt let at presse ud.

Med patronlukning til sikker afrivning
• Uden opløsningsmidler og PVC
• Afrivning med kort gevind
• Fremragende stabilitet

Sikkerhedstestet
• Kør-væk-tid bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i 

overensstemmelse med FMVSS208/212
• Opfylder kravene fra producenter af originalt udstyr (bilfa-

brikanter)

Bemærk
Det er af afgørende betydning, at aktiv Würth-ruderens og 
Würth Varioprimer anvendes til klargøring af overflader. 
Produkternes holdbarhed skal kontrolleres inden brug. Limen 
påføres med pistolen i lodretstående stilling, startende i 
midten af rudens nederste kant. Køretøjet må ikke anbringes 
på en lift. Vær opmærksom på køretøjsfabrikantens specifi-
kationer vedrørende fugegeometri. Påførings- og kør-væk-
tiden skal overholdes.

Brugervejledningen er en anbefaling på baggrund af de 
tests, vi har lavet, samt vores erfaringer. Lav dine egne tests 
før hver anvendelse. Grundet det store antal opbevarings- 
og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt 
resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplys-
ninger eller yder rådgivning, ydes denne service under 
udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre 
rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores 
angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kunde-
servicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, 
at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os 
ret til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer.

Rudelim EXPERT-sæt, 5 dele

Indhold 310 ml
Antal stykker i sortiment/sæt 5 STK
Kemisk basis Fugtighedshærende 1K-polyurethan
Farve Sort
Massefylde 1,18 g/cm³
Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 10 til 40 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 120 °C
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Leveringsprogram for art.nr. 0890 023 703
Betegnelse Art.nr. Antal
Rudelim  Expert 0890 023 702 1
Varioprimer safe + easy 1
Rudelimsdyse Til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind) 0891 023 001 1
Primerpensel Til montage af bilruder 0891 650 1

Kør-væk-tid (med airbag) 2 t.
Kør-væk-tid (uden airbag) 1 t.
Kør-væk-tid, betingelser Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Maks. åbentid/betingelser 20 min. / ved 23 °C og 50 % luftfugtighed
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

15 Måned/Måneder

Anvendelse

Udskiftning af ruder på personbiler, erhvervskøretøjer, varevogne samt landbrugs- og entreprenørmaskiner.

Instruktioner
##keep##

Sørg for, at materialet påføres i et rent arbejdsmiljø. Brug de tilhørende systemkomponenter til at påføre limen. Overfladebe-
handling er obligatorisk. Rengør limningsoverfladerne (vindue og karosseri), og lad dem lufttørre i 5 minutter. Påfør et tyndt 
lag Varioprimer på rudens limningsoverflader, og lad det lufttørre i 10 minutter. Påfør klæbemassen med pistolen vinkelret på 
rammen, og start fra midten af den nederste kant af vinduet.
 
Hvis lakken på den overflade, der skal limes, er beskadiget eller lakeret, skal Varioprimer påføres og lufttørre i 10 minutter. 
Lakken skal kunne hærde helt, før Varioprimer påføres. Hvis tiden mellem klargøring af limstriben og påføring af rudelimen er 
længere end 8 timer, anbefaler vi at aktivere den klargjorte limstribe med Varioprimer.

Bemærk

Køretøjet må ikke parkeres på en løfteplatform. Bilfabrikantens anvisninger vedr. fugegeometrien bør altid overholdes. Påførings- 
og kør-væk-tiden skal overholdes. Hærdningstid og ventilationstid afhænger af den omgivende temperatur og luftfugtigheden.
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