
- det holder

KJENTE PRODUKTER - NYE PAKNINGER

PROFESJONELT – PÅLITELIG – HØY KVALITET

Lim til alle konstruksjoner og reparasjoner.
Araldite har gjennom mange år vært kjent som det sterke limet. 

Det er suverent til konstruksjoner og reparasjoner som skal tåle store belastninger. 
Araldite brukes i mange typer industri hvor kravet til styrke, holdbarhet og presisjon 
er avgjørende. 

Denne erfaringen har vi tatt med til markedet for «gjør-det-selv», og utviklet nye  
produkter med de samme egenskaper og bruksområder.

● Miljøvennlige, resirkulerbare pakninger
● Lett å bruke
● Nye og mer miljøvennlige formler  



SUPERLIM

Express Glue Liquid

● Hurtigherdende avansert flytende lim 
 som limer alt i løpet av sekunder.

● Universalt

● Presist

● Sitter øyeblikklig

Express Glue Gel

● Hurtigherdende avansert gel som limer 
 alt i løpet av sekunder, uten drypp på 
 vertikale og porøse flater.

● Instant Gel

● Universal

● Drypper ikke
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Crystal Fix

● Transparent, hurtigfestende pastalim 
 For innendørs lime- og monteringsjobber. 

Erstatter spiker, skruer eller mekanisk feste. 
Usynlig limfuge.

● Transparent

● Alle innendørs flater

Montage Fix

● Hurtigheftende pastalim for innendørs 
liming og monteringsarbeid. Erstatter 
spiker, skruer eller mekanisk inn- 
festning. Spesielt egnet til montering 
for bygg og konstruksjoner.

● Sitter med en gang

● Alle materialer innendørs

● Til innendørs bruk

Super fix

● Hurtigheftende fugemasse og lim 
for innendørs og utendørs lime- 
og fugejobber.  Erstatter spiker og 
skruer.

● Værbestandig

● Hefter til de fleste underlag

LIM OG FUG

MONTERINGS- OG KONSTRUKSJONSLIM



Artikkel NOBB Pakning Ant pr  GTIN-
nummer nummer størrelse kart  kode

17584 41654492 2x15 ml tube 6  7610592001052

17583 41654484 24 ml dobb.sp 6  7610592001076

11176 44077161 2x100 ml tube 6  7610592001014 

11185 41654450 2x15ml tube 12  5701159836001

17585 46260665 24ml dobbel.sp 6  7610592001045

11112 44077392 2x100ml tube 6  7610592001007 
 

17586 41654435 24 ml dobbel 6  7610592001083
   spr. 

18128 47200232 3g spr 12  7610600000000
   m/blanderør

17587 46260692 10gram 12  7610592001106
   m/ekstra
   blandespiss
   

17588 46261316 50g knamasse 12  7610592001113

2-komponent epoksylim. 
Hurtig-herdende. Herder 
innen 5 minutter. 
Vannfast og bestandig 
mot de fleste løsemidler 
og kjemikalier. Tåler 
temperaturer fra -50˚C 
til +65˚C

Araldite Rapid

Araldite 
Standard

Ekstra sterkt to-kom-
ponent epoksylim med 
lang brukstid. 
Gir økt styrke. Hånd-
teringsstyrke innen 
90 minutter. Limer de 
fleste materialer. Tåler 
termperaturer fra  
-50˚ C til +65˚ C

Araldite 
Instant 90 sec

Meget hurtigherdende 
to-komponent klart 
epoksylim til de fleste 
bruksområder i 
hjemmet.

Araldite Fusion
- trykk og lim

Hurtigherdende 
to-komponent 
epoksylim i en-
gangs-kanyle hvor 
limet blir presset ut 
ferdig blandet.

Araldite lim
Rep

Hurtigherdende 
reparasjonsmasse 
som fyller, tetter og 
limer. Fester på de 
fleste materialer og 
underlag. Kan slipes,-
bores og overmales. 
Håndteringsstyrke 
innen 5 minutter

Lim til håndverk,
hobby og «gds»bruk 

NYHET



Artikkel NOBB Pakning Ant pr  GTIN-
nummer nummer størrelse kart  kode

17589 46263045 3 g blister- 12  7610592001120
   pakning 

17590 46263102 3 g blister- 12  75610592001137
   pakning

17592  46263026 200g 12  7610592001151
   tubepakning

17593 46263034 200 g 12  7610592001175
   tubepakning

17591  290 ml 12  7610592001144
   patron

Araldite Express 
Liquid og Gel er 
hurtigherdende uni-
versal cyanoa-crylat-
lim. Superlim egnet 
til liming av mange 
ulike materialer. 
Limer på sekunder.

Araldite 
Superlim

Araldite 
Montage

Araldite Instant 
Montage
«Spiker på tube.»
Hurtigherdende 
monteringslim. 
Til innendørs og 
utendørs liming av 
listverk, paneler etc

Araldite Crystal 
Montage
Gir en klar limfuge 
til innendørs 
usynlige liminger

Araldite 
Superfix

Araldite Superfix 
Lim og fug
Fugemasse til ute og  
innebruk. Hefter godt 
til alle underlag

Lim til håndverk,
hobby og ”gds”bruk 

NYHET

NYHET

NYHET
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● Komplett  epoksy- og konstruksjonslim – Araldite
● Andre hobby- og «Gjør det selv»- lim – Bison
● Silikoner, akryl, fugeskum og MS-polymer - Geocel

Lindberg & Lund AS kan tilby komplett sortiment 
av kvalitetslim og fugeprodukter til «Gjør det selv» -
markedet.

Lindberg & Lund AS • Torvuttaket 89 • 1540 Vestby • post@lindberg-lund.no • tlf: 64 97 55 55 • fax: 64 97 55 56  
www.lindberg-lund.no

Komplett program av fugemasser 
til fuging, liming og reparasjoner 
utvendig og innvendig

Gjør–det–selv lim i små-
pakninger til alle typer 
liming og reparasjoner

Komplett sortiment av  
epoksy – og konstruksjonslim
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