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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Isocyanat-fri 1K-PU-hybrid rudelim til behandling 
med klar aktivator

Universal anvendelse
Kan bruges til alle almindelige bil- og varevognstyper

Antennekompatibel, ikke-ledende
• Forhindrer korrosion ved kontakt
• Ideel til brug på aluminium-, magnesium- og hybridkarros-

seri• 
Testet sikkerhed
Kør væk-tid bekræftet ved kollisionstest i overensstemmelse 
med FMVSS208/212. Opfylder kravene til originaludstyrs-
producenter (bilfabrikanterne). Fremstillet i overensstemmelse 
med OEM-standard ISO 9001

Rudelim, Revolution

Indhold 300 ml
Beholder Patron

Kemisk basis 1-komponent polyuretanhybrid-klæbe-
middel

Farve Sort
Min. tid for hindedannelse 15 min.
Kør-væk-tid, betingelser Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Min./maks. bearbejdning-
stemperatur 5 til 35 °C

Trækstyrke 4,5 N/mm2

Holdbarhed fra produktion/
betingelser 12 Måned/Måneder / under 25 °C

Trækstyrke 6 N/mm2

Produktvægt (pr. vare) 400 g
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Kør-væk-tid (med airbag) 2 t.
Kør-væk-tid (uden airbag) 1 t.

Anvendelse

Erstatningsruder til almindelige biler og varevogne

Art.nr. 0890 023 501
Stk. pr. pk.: 1 / 12
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

##keep##

Tilbehør Art.nr.
Glasrens Aktivt rensemiddel 0890 024 1
Hæftegrund Contact Clean 0890 024 515
Rudelimsdyse 0891 023 001

Instruktioner
##keep##

Sørg for, at materialet påføres i et rent arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at Würth Contact Clean anvendes på forhånd til klargøring af 
overflader. Påfør klæbemassen med pistolen vinkelret på rammen, og start fra midten af den nederste kant af vinduet. Arbejdsan-
visningerne, der følger med produktet, skal følges under påføringen. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Bemærk

Under overfladebehandling anbefales det, at panelet rengøres med den slibende rengøringsklud og Würth aktiv ruderens. Det 
er vigtigt at anvende Würth Contact Clean. Kontroller, at udløbsdatoen ikke er overskredet, inden brug. Vær opmærksom på 
oplysningerne om fugegeometri, der leveres af køretøjets producent. Påførings- og kør-væk-tiderne skal overholdes.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger 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 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


