
Lindberg & Lund AS er en
ledende leverandør av kjemikalier,
lim og smøremidler til industrien.
I sortimentet finnes det blant annet 
mange typer lim som kan løse de 
fleste utfordringer.

Produktene er av topp kvalitet, 
de fleste lagerføres i Norge, og de 
har svært konkurransedyktige priser.

Lindberg & Lund AS bistår med
informasjon og produktopplæring.
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Sjekk våre supre tabeller i denne brosjyren
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Innledning
Hei og velkommen til Lindberg & Lund sin store lim
guide. Vi er Norges mest komplette leverandør av avan-
serte lim, og dette er vårt forsøk på å gjøre vårt utvalg
enda mer tilgjengelig. Denne limguiden er ikke ment
som et komplett oppslagsverk, men skal prøve å gi
noen svar på fordelene ved å lime, valg av lim og hva
som er viktig å tenke på før man limer. Limguiden skal
også gi en oversikt over våre mest anvendelige lim.

En slik guide kan aldri erstatte det å prate med en
fagperson, og alle er mer enn velkomne til å kontakte
Lindberg & Lund for rettledning og hjelp. Informasjon
om hvordan du kan nå oss, står på baksiden av denne
limguiden.

Oppbygning av guiden
Side 2-3 inneholder generell informasjon om denne

guiden, limtyper og retningslinjer for bruk av
lim

Side 4-5 inneholder en tabell for enkelt valg av lim,
infor masjon om lim kjemiene og ordliste

Side 6-7 inneholder en omfattende tabell over våre
mest solgte lim og deres egenskaper

Side    8 inneholder informasjon om doseringsalterna -
tiver og kontaktinformasjon

Hvorfor lime?
Det finnes mange gode grunner til å velge lim fremfor
andre metoder, nøkkelpunkter er: mulighetene til å
kombinere ulike materialer, fordele stress, beskyttelse
mot korrosjon og større frihet i design.

Forskjellige lim
Det finnes så mange typer lim at det er umulig å ramse
opp alle i denne guiden. Tabellen under er ment for å
gi et kort overblikk over de vanligste typene man møter
i norsk industri. 

Det er viktig å skille mellom hobbylim og lim for bruk i
indu s trielle applikasjoner. Det er forskjell på om man
skal re pa rere en knust vase eller lime en karbonfiber-del
på et fly.

Alle våre industrielle produkter er nøye testet og leveres
med teknisk datablad. 

Valg av lim
Når vi skal velge lim er det mange ting å tenke på. Ved
å bruke denne guiden blir det forhåpentligvis lettere å
velge riktig lim til rett applikasjon. 

Det viktigste er å se på hvilke materialer som skal limes.
Får man ikke til god vedheft kan man glemme det hele.

Når man har funnet et lim som sitter godt på begge
underlag, kan man begynne å se på andre egenskaper. 

� Herdetid: rask herding er effektivt, langsom herding
er en fordel på store areal.

� Viskositet: skal man lime på vertikale flater eller
ujevnt underlag er det en fordel med tykkere lim.

� Slagfast: i krevende applikasjoner hvor støt og slag
kan forekomme, bør man velge et toughend eller
fleksibelt lim.

� Fleksibilitet: om det er mye bevegelse i underlaget
kan det være en fordel med lim som er elastisk. Et
eksem pel er om materialene har ulik varmeutvidelses -
koef fisient. NB: Fleksibiliteten varierer etter tempera -
tur. Ved lave temperaturer er det silikon som best
beholder fleksibiliteten.

� Omgivelser: ekstrem temperatur, temperatursving-
ninger, kontakt med kjemikalier eller vann, slitasje og
direkte sollys er eksempler på elementer i omgiv-
elsene som kan være med på å påvirke valg av lim.

� Blanding: 2-komponent lim krever god blanding, det
enkleste er å bruke en dobbel patron med statisk
mikser, da kommer limet ferdig blandet ut. Alle 2-
komponente lim i denne brosjyren kan leveres med
denne løsningen.

� Dosering: vi har doseringsutstyr for både 1-kompo -
nente og 2-komponente lim, fra enkle til avanserte
automatiske løsninger. Mer informasjon om dette på
siste side.

Forbehandling
For at limet skal hefte godt til underlaget må det være
helt rent. Vi anbefaler bruk av rene løsemiddel som f.eks
iso-propanol. Vaskemidler, som for eksempel sitrusrens,
kan etterlate en hinne på overflaten, og det forringer
vedheftet. 

 

 

LIM 
 

Konstruksjons lim Fleksible lim Diverse lim 

Epoksy 
-sterkt, temperatur-, 
kjemikalie- og             
aldringsbestandig. 
 
Polyuretan 
-Allsidig lim, moderat 
fleksibilitet. 
 
Metakrylat 
-Meget raske 
konstruksjonslim med 
gode dynamiske 
egenskaper. 

 
 
 
 

 

Silikon 
- fleksible lim med 
meget gode egenskaper 
over et stort 
temperaturområde. UV- 
og værbestandig. 
 
MS-polymer 
-Allround lim med 
allsidige egenskaper, 
overmalbar. 

 
 
 
 
 
 
 
      

UV-lim 
-herder på sekunder når 
de bestråles med UV-
lys. 
 
Cyanoakrylat 
-Lynlim som fester på 5-
30 sekunder. 
 
Låsevæske 
-For låsing/sikring av 
gjenger. 
 
Spraylim 
-kontaktlim på boks. 
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For å få best mulig vedheft anbefaler vi en ru overflate.
Dette gir limet en større overflate å binde mot, og
muligheten til å skape mekanisk forankring. Pussing
med grovt sandpapir eller sandblåsing er gode me to -
der. Husk å rengjøre både før og etter.

Avansert forbehandling
Det finnes avanserte former for forbehandling: Corona,
plasma, etsning eller flammebehandling. Dette kan
være nødvendig på vanskelige overflater, eller om limet
skal tåle ekstreme påkjenninger. Kontakt oss om dette
er av interesse.

Vanskelige overflater
Fete plaster som PE, PTFE og POM er vanskelige å lime.
Kontakt oss gjerne før dere velger plast, så kan vi
komme med gode råd tidlig i prosessen.

Design av limforbindelse
En god limforbindelse sprer kreftene utover et større
areal, på den måten får man mest ut av limets egen-
skaper. Figur 1 og 2 viser krefter som lim tar opp på en
god måte. Figur 3 viser skrellkrefter som kan være en
utfordring, og som bør unngås om mulig.

Figur 4 viser hvordan man med enkle grep kan gå fra en
dårlig til en god design løsning. Det er viktig å “tenke
lim” fra begynnelsen, slik at jobben blir best gjen-
nomført. Vi hjelper selvfølgelig til med å finne gode løs-
ninger til dere.

Temperatur
Temperaturen har innvirkning på limet både før og etter
at det er herdet, de fleste data for lim er oppgitt ved
23°C.

For 2-komponent lim vil brukstid/herdetid bli kortere
om man øker temperaturen, og bli lengre om man
senker temperaturen. Blir det for kaldt, kan man risikere
at man ikke får noe utherding i det hele tatt. Noen lim
krever bestemte temperaturer for å herde fullstendig
eller for å tåle høy temperatur senere.

De mekaniske egenskapene til lim endrer seg også med
temperaturen, de blir stivere og mindre elastiske når det
er svært kaldt (med unntak av silikonene) og mykere når
det blir varmt. Ideelle temperaturer endrer seg fra lim
til lim, så sjekk tabellen og eventuelt datablad på limet.

Lim-mengde
Det er ikke alltid slik at man får best effekt ved å bruke
store mengder lim. En tynn fuge (0,1-0,5mm) er som
regel det mest ideelle. Ved mye bevegelse i substratene
kan det være en fordel å ha en tykkere fuge slik at limet
kan strekkes. Om overflaten er ujevn eller porøs vil det
gå mer lim.

Areal: Lengde (cm) x Bredde (cm) x Tykkelse (c m)
= Volum (ml)

Eks:    25cm x 40cm x 0,05cm = 50ml
Eks:    1m2 x 1mm tykt lag = 1 liter       

Oppsummering
For å få best utbytte av å bruke lim er det mange ting å
tenke på. Kontakt gjerne Lindberg & Lund tidlig i pro-
sessen så skal vi hjelpe deg å finne frem til riktig lim og
metode.

 
 
 

       

Figur 2 strekkkrefter 
Figur 1 skjærkrefter 

 
 
 

       

  

   

Figur 3 Skrellkrefter 

 
 
 

       

4 forsterkning av lim forbindelse 

 
 
 

       

 
 
 

Estimert ut fra 50ml lim   
Diameter Lengde Tykkelse (25mm bredde) 
1,5mm   �  25meter 0,075mm 
3mm      �  6meter 0,3mm 
6mm      �  1,5meter 1,2mm Figur 1 Strekk-krefter Figur 2 Skjær-krefter

Figur 3 Skrell-krefter

Figur 4 Forsterkning av limforbindelse
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Hva er det?
Epoksy: Arbeidshesten blant konstruksjonslim som finnes i en rekke varianter. Fellestrekk er styrke, aldrings-

bestandig, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer. Vanligst å finne som 2-komponent, men finnes også

som 1-komponent varmeherdende.

Polyuretan: Allsidig lim med moderat fleksibilitet.

Methakrylat: Meget raskt konstruksjonslim og motstandsdyktig mot dårlig forbehandling. Enkelte typer har svært

god bruddforlengelse.

Silikon: Fleksibelt og elastiskt lim, kongen av ekstreme temperaturer, både høye og lave. Eneste alternativ om man

ønsker høy fleksibilitet ved lave temperaturer.

MS-polymer: Allsidig lim som kan brukes dersom ikke ekstrem styrke er nødvendig. Limet er lett å bruke, ikke mer-

kepliktig og overmalbart.

UV-lim: Spesiallim som herder på sekunder når det utsettes for UV-lys. Limet krever spesialutstyr.

Cyanoakrylat: Dette er de tradisjonelle lynlimene. De herder i tynne lag, kan bruke aktivator og har en håndterings-

styrke etter 5-30 sekunder.

Låsevæsker: Herder når luften fjernes, ideelle for låsing av gjenger.

Spraylim: Kontaktlim på boks, meget lett å bruke.

4

Trenger du: Epoksy Methakrylat Polyuretan Silikon MS-polymer Cyanoakrylat UV-lim Spraylim Låsevæske

Et universalt hurtigherdende lim? 2012 2021                               
2047 Q3-3526

Et universalt lim med lang brukstid? 2011 2029 744                                  
7091

Et hurtigherdende lim? 2012 2021 2028 Q3-3526

Å lime store arealer med lang brukstid? 2011                             
2033 2029 Q3-3526

Et slagfast lim som kan lime ulike 
substrater?

2015                          
2031

2022                              
2048 2029 744                                   

7091

Kjemikalie- og temperaturbestandighet? 2014-1 2052 730                               
736

Et spaltefyllende lim som ikke siger på 
vertikale flater?

2013 og 2014-1        
2015 og 2031

2021 og 2022            
2048 og 2052 2029 Q3-3526

Et fleksibelt lim? 2033 2048 2018                                
2028 alle

Et transparent lim? 2028 3140                            
3145  

Et UV-stabilt lim (farge)? 2028 alle

Låsing av bolter/gjenger?

Et tyntflytende lim? 2011                            
2012 2028 3140

Et ikke-merkepliktig lim? alle

Et næringsmiddel-/drikkevann-godkjent 
lim? 2014-1 736

Et UL-godkjent lim?     (Selvslukkende) 2033 3145

Et lim med gode dielektriske egenskaper? 2011                                
2033 alle

Konstruksjonslim Fleksi  

   
                   
          

       

               

                       

                  

              

               

          

        

 
         

 
                 

  
B                                      limet for belastning etter at brukstiden er gått ut kan 
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Ordliste
2-komponent (2K): Lim som består av base og herder.

1-komponent (1K): Lim hvor herder og base er i samme blanding. Herdingen starter av en ytre påvirkning.

Brukstid: Tiden fra man blander/påfører lim til delene skal være satt sammen og ligge i ro. Om man utsetter

limet for belastning etter at brukstiden er gått ut kan man ødelegge  limforbindelsen.

Lett håndteringsstyrke: Tiden det tar ved en gitt temperatur før limet er såpass herdet at man kan utsette det for

lette belastninger, eksempelvis flytte på.

Herdtetid: Den minste tiden ved en gitt temperatur det tar før limet har oppnådd god styrke og vil tåle en del be-

lastning. NB: Dette er ikke det samme som full herding. Det kan ta flere døgn å oppnå det.

Toughend: Modifisering av lim som bidrar til å gjøre lim mer motstandsdyktig mot støt og vibrasjoner.

 MS-polymer Cyanoakrylat UV-lim Spraylim Låsevæske

   C-792 3221-SC                          
3025 MultiPurpose

                                       
7

2060                               
The Works

3221-SC                        
3025

  C-792 3221-SC                     
3025 MultiPurpose A-1046

      2060                               
The Works

                                   
7

2060                               
The Works C-737 3221-SC A-1046

                                 
7 ExtraStrong A-1044

2060                               
The Works

  2060                               
The Works C-737 3221-SC

                              
3 The Works C-792 3221-SC                          

3025

   2060                               
The Works

  A-1044                             
A-1046

  C-792 3221-SC                            
3025

  2060                               
The Works

       (Selvslukkende) 2

     3221-SC                       
3025

Fleksible lim Diverse lim

   
                   
          

  Allsidig lim med moderat fleksibilitet. 
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= meget bra = bra tomt felt= ikke anbefalt

S
praylim
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Et raskt spraylim

Et sterkt spraylim
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Vi bestemte oss for å lage denne guiden, da vi
opplevde at mange av våre kunder ikke visste
hvor sterke vi er på lim! Vi håper du har hatt ut-
bytte av denne limguiden, og at den er med på å
gjøre hverdagen din enklere. 

Selv om du nå har denne guiden, betyr ikke det
at vi sitter med bena på pulten og drikker kaffe på
kontoret! Skulle du lure på noe ang. nettopp din
applikasjon, kan du nå oss på mange måter. Se in-
formasjon nederst på denne siden

Lindberg & Lund AS
Nygårdsveien 26, 1400 SKI
Tlf: 6497 5555 
Fax: 6497 5556
post@lindberg-lund.no
www.lindberg-lund.no 
www.facebook.com/lindberglund

Forhandler
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Skulle du lure på noe ang. nettopp din applikasjon, 
kan du nå oss på mange måter. Se informasjon 
nederst på denne siden.

Vi bestemte oss for å lage denne guiden, da vi  
opplevde at mange av våre kunder ikke visste 
hvor sterke vi er på lim! Vi håper du har hatt ut-
bytte av denne limguiden, og at den er med på å 
gjøre hverdagen din enklere.


