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  Strong Epoxy Professional 2801/2803
 
 
Beskrivelse 2-komponent epoxylim. 
 
Anvendelsesområde Limning af metal, hård plast, porcelæn, beton, glas, sten etc. 
 
Produktegenskaber • Meget høj limstyrke 

• Spaltefyldende 
• Kan overmales 
• Limfugen bliver svagt gul 

 
 
TEKNISKE DATA 
 
Basis Epoxybaseret 
 
Konsistens Svagt tixotrop 
 
Identifikation Lim: Transparent, tyktflydende - Hærder: Lys gul, tyktflydende 
 
Tørstofindhold 100% 
 
Vægtfylde Basis ca. 1.150 kg/m3 - Hærder ca. 950 kg/m3 
 
Blandingsforhold Lige dele lim og hærder 
 
Åbentid Ca. 100 min. v/+23°C 
 
Hærdetid Ca. 24 timer v/+23°C 
 
Anvendelsestemperatur Min. +18°C 
 
Limfugens bestandighed Temperatur: Op til +70°C 

Husholdningskemikalier: God 
Vand: God (tåler ikke konstant påvirkning) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vore informationer er baseret på generelle labo-
ratorieforsøg og er alene en vejledning ved val-
get af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalin-
ger er baseret på almindelig anvendelse af pro-
dukterne. I mange tilfælde bør der foretages spe-
cifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling,der ydes vederlags-
frit, er alene baseret på generelt kendskab til 
Deres produkt.

Da Deres  arbejdsforhold tillige  ligger uden for vor 
kontrol, kan Casco A/S ikke påtage sig  ansvaret 
for de opnåede resultater eller indestå for, at vore  
produkter til enhver  tid vil give  en  problem-fri 
produktion.
Vort ansvar dækker udelukkende direkte person-
eller  tingskade,  som bevisligt er opstået som føl-
ge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet 
produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige 
salgs- og leveringsbetingelser.
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BRUGSANVISNING 
 
Vedhæftning Hæfter ikke på fede plasttyper som polyethylen, polypropylen og teflon.
 
Forbehandling Fladerne skal være rene, tørre og fedtfri. Slibning med fint sandpapir vil 

optimere vedhæftningen. 
 
Limning Pres lige dele lim og hærder ud på en egnet plade og bland grundigt i 

mindst 30 sekunder. Bland ikke mere, end der kan forbruges på ca. 
100 minutter. Sørg for at påføre lim på hele fladen og bedst et tyndt lag 
på begge flader. Hold emnerne i spænd med tape eller lignende i ca. 
24 timer. 
 
Varmehærdning forkorter hærdetiden og øger limstyrken: 
Temperatur °C 10 15 23 40 60 100 

Styrke >1 N/mm Timer
Min. 
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Styrke >10 N/mm Timer
Min. 

36 
- 

18 
- 

10 
- 

3 
- 

- 
45 

- 
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OBS! Anvendes produktet professionelt, skal der anvendes en ovn 
med aftræk/udsugning. 

 
Rengøringsinstruktion God renlighed bør overholdes, når man arbejder med limprodukter. 

Undgå derfor unødigt limspild. Lim på huden fjernes omgående med 
vand og sæbe. Ikke hærdet lim fjernes med acetone eller sprit. Hærdet 
lim kan kun fjernes mekanisk. 

 
Lagerholdbarhed 3 år i tæt, lukket emballage. 
 
 
SIKKERHED  Basis Hærder 

Kodenr. (1993): 00-5 00-5 
Brandfareklasse: Ingen Ingen 
Sundhedsfareklasse: Lokalirriterende Lokalirriterende 
 Miljøfarlig 
Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether N-(3-dimethylamino-
 (middelmolekylvægt <700) propyl)-1,3-propylen-
  diamin 

 Se i øvrigt vore Sikkerhedsdatablade. 
 


