Jõud, mis liidab…

Kasutusjuhend

1.

www.hg-klebstoffe.com
Liimitavad pinnad peab hoolikalt puhastama saastast,
rasvast, õlist ja liimijääkidest. Soovitame puhastada
atsetooni või puhastiga HG-Cleaner.

„ keevisliide tuubist“

Õhutage hoolikalt tööruume!

2.

Ekstreemsed murdumiskohad või praod täitke HGGranulat. Täidetud serva paksus ei tohi olla
paksem kui 2mm. (sügavamad lõhed või praod
täitke järk-järgult, kihthaaval)
Soovitus: pange liimitava eseme alla mittenakkuv

3.

Seejärel immutage HG-Granulat ohtralt liimiga.Tekib
keemiline reaktsioon! Tähelepanu: Eraldub soojust
ja auru! Kasutage kaitsevahendeid: -kindaid ja
kaitseprille! Auru sissehingamine ohtlik!
Tuulutage hoolikalt tööruume!

• Ideaalselt sobiv ekstreemsete murdumiskohtade jaoks
• Mitmesuguste materjalide kleepimiseks

• Elastsete materjalide (nt kanga, kummi jt) kleepekoht jääb paindlikuks
• Vee-, külma- ja kuumuskindel

• Kindel keemiliste ainete suhtes

• Läbipaistva materjali liimimiskoht (nt klaas, orgaaniline klaas jms) jääb läbipaistvaks

4.

• Liimi väljutusava ei ummistu

Kui liim on kuivanud (sõltuvalt materjalist, 20-60
minutit) tohib keevisliidet töödelda, nt puurida,
kruvidega kinnitada, lihvida ja lakkida.
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... jõud, mis liidab…

Granulat

Liimi kasutusjuhend
• Enne kleepimist
puhastage
alusmaterjal
põhjalikult saastast,
rasvas, õlist ja
liimijäätmetest.
Soovitame
puhastamisel
kasutada HG-Cleaner
puhastit. Soovitame
muuta liimitavad
pinnad karedaks.
Ohutusjuhend:

•Parima kleepimistulemuse
saavutamiseks kandke õhuke HGIndustrial liimikiht igale liimitavale
pinnale. Võite liimitavaid pindu
teineteise suhtes liigutada, neid kokku
surudes/ õhku välja vajutades
saavutada parema kleepimistulemuse.
Soovitus:Niiskust imenduvatele
materjalidele kandke liimi mitu korda.

• Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage HGIndustrialo liimi
toatemperatuuril.

Soovitus: vastupidava
kleepimistulemuse
saavutamiseks ärge liigutage
neid tahkumisajal.
Harjutamine teeb meistriks.
Proovige mitu korda

Tsüaanakrülaat on ohtlik aine!Mõne sekundiga kleebib kokku naha või silmalaud! Hoidke
ainet kindlas lastele kättesaamatus kohas! Auru sissehingamine ohtlik! Tööruumid
varustage hea ventilatsiooniga!HG–Industrial liimi ei tohi suhu panna ega alla neelata!Kui
liimi satub nahale, peske viivitamatult seebi ja veega ning kreemitage nahka. Kui liimi satub
silma, loputage veega ja pöörduge abi saamiseks arsti poole.Vastutus:.Tootja ei vastuta
kahjustuste eest, mis on tekkinud asjatundmatu ja hooletu HG-Industrial liimi kasutamise
tagajärjel. See käib ka kolmandateisikute kohta!Hoidmine:Võimalikult parema nakkumise
tagamiseks sulgege liimituub otsekohe pärast kasutamist. Määrdunud otsik puhastage.
Hoidke liimi vertikaalses asendis, jahedas kohas. See tagab liimi kauakestva säilimise.Info
toote kohta: Liim HG-Industrial on kõrgetasemelise puhtusega tsüaanakrülaadi baasil
valmistatud lahustita tööstusliim.

Kasutusala: Käsitöö, auto, kodune majapidamine, huvialad (nt kumm, portselan, plastmass jt),

elektritööstus, mudeliehitus, kämping jt. Soovitus: PP, PE, silikooni, tefloni jt materjale, millele liim
hästi peale ei hakka, tuleb eelnevalt töödelda. Kui neid materjale kleepida ainult liimiga, siis
võivad need koos püsida, kuid see ei ole stabiilne. Püsikindla kleepuvuse saamiseks kasutage HGPrimer.

Firma, toode ja selle kasutamine
• HG-Klebstoffe
Furkern 15

A-5141Moosdorf /Austria

Tel: +43 (0) 664 410 0 640
office@hg-klebstoffe.com
www.hg-klebstoffe.com

Toode:

• Spetsiaalne peente kristallidena täitematerjal Primer nakkumise/haardumise tagamiseks

Võimalik risk

• Riskitähised ei ole vajalikud, täitematerjal ei tekita riski, mis nõuaks ohtlike ainete
kastusjuhendis ettenähtud tähistust.
• Hoidke lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisoht!
•Reageerides tsüaanakrülaadiga tekib aur, mille sissehingamine on kahjulik. Kandke
kaitsevahendeid: -prille ja –kindaid! Õhutage ruume! Ettevaatust!!! Mõlema keemilise aine
reageerides eraldub kuumust!
• Kui toodet satub silma, loputage veega ja pöörduge abi saamiseks arsti poole.

Tehnilised andmed:

Välimus/omadused
Lõhn
Keemiline koostis

Hoidmine toatemperatuuril
Tera suurus

Kasutusvaldkond

Valge peeneteraline koostis
Spetsiifilise lõhnata
SiO2 (68-75%), Na2O (12-18%),
CaO (7-12%), MgO (0-5%),
Al2O3 (0-2,5%)

Kuiva aine säilitusaeg ei ole piiratud
100-200 μm

Murdunud või liitekohtade remondiks või kinnitamiseks. Pragude, lõhede või aukude
täitmiseks, puuduva materjali täitmiseks, nt kruvide uuendamiseks.. Pärast tahkumist võib
mehhaniliselt töödelda, lihvida, puurida ja lakkida. Tööstusliimi ja täitematerjali kanda pinnale
vaheldumisi. Liim reageerib täitematerjaliga koheselt. Liim peab katma kogu täitematerjali.

