
Hurtighærdende montageklæber med stor træk-
styrke

Limning med stor trækstyrke
• Meget høj klæbestyrke 
• Viskoplastisk klæbemasse med lav skumdannelseseffekt

Hærder hurtigt
Hurtig reaktionstid med høj vedhæftningsevne efter blot 
15 minutter.

Særligt klæbespektrum
Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer, f.eks. 
marmor, syntetisk sten osv.

Kan slibes og males over

Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og 
ældning

MULTIFIX

Indhold 310 ml
Kemisk basis Polyuretan
Farve Beige
Min. tid for dannelse af våd 
hud 2 min.

Min. tid for dannelse af tør hud 5 min.
Gennemhærdningstid/betin-
gelser

2,5 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luftfug-
tighed

Min./maks. bearbejdningstem-
peratur 7 til 30 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -30 til 110 °C

Holdbarhed fra produktions-
dato/betingelser for oprethol-
delse af holdbarhed fra pro-
duktionen

24 måneder

Anvendelse
Dørpaneler, trappetrin, gelændere, indbyggede pressede træcementplader, fodpaneler, forarbejdning af natursten, metalvin-
duesbyggeri, vindueskarme, laminerede beklædningsplader, generelt reparationsarbejde og montageforbindelser. Til vedhæft-
ning af træ, metal, hård PVC, beton, natursten, laminerede materialer, keramik og hårdt skum (herunder dem, der er fremstillet af 
fenolharpiks og polyuretan).
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Tilbehør Art.nr.
Trykluftfugepistol Juniorfix 0703 891 310

Instruktioner
• Overfladerne på materialerne, der skal limes, skal være tørre og frit for støv og fedt. Fjern enhver form for slipmiddel, der 

måtte være til stede. Afhængigt af materialet og overfladekvaliteten forbehandles, slibes og rengøres klæbeoverfladerne med 
et ikke-fedtende rensemiddel, hvorefter en lille mængde klæbemasse påføres. I visse tilfælde anbefales det at påføre primer 
på klæbeoverfladerne.  På pulverlakerede overflader og metaloverflader anbefales forbehandling med rensemiddel type 60 
(art.nr. 0892130030).

• Multi-højstyrkeklæbemassen påføres på en af delene, der skal limes, som en vulst eller påføres over hele overfladen ved hjælp 
af spatelen. Klæbemassen er fugthærdende, dvs. når ikke-absorberende materialer eller meget tørre materialer limes sammen, 
skal den påførte klæbemasse yderligere overstænkes med vand for at opnå fuldstændig hærdning.

• De komponenter, der skal samles, presses sammen inden hindedannelsestiden maks. 2 min. efter befugtning, og holdes, indtil 
funktionel styrke er opnået. Afhængigt af materialet skal der påføres ca. 150-300 g/m2.

Bevis for ydeevne
• Testet vedhæftning af „permanente forskallingselementer“* ved MPA i Braunschweig. Testnummer: 5131/2446-a
• Gennemprøvet vandbestandighed D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 af IfT i Rosenheim. Testnummer: 55524676
• Vandbestandighed i overensstemmelse med WATT 91, testet ved IfT i Rosenheim. Testnummer: 55534457

*Permanente forskallingselementer: Pressede træcementplader, som anvendes i byggeriet til mangekantet rundforskalling, lofts-
forskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton og forbliver i elementet, og kaldes derfor „permanent for-
skalling“.

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.


