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= Godt egnet = Egnet = Uegnet

Tabellen lister et bredt utvalg av lim. De aller fleste 
materialtyper lar seg lime og lim kan benyttes i en rekke ulike 
miljø. Limguiden er ment som et verktøy for å velge egnet lim 
i henhold til materialtype og bruksmiljø.

50ml 1:1/2:1 - 19889 
50ml 10:1     - 15000

200ml 1:1 / 2:1 - 11483 380ml 1:1/2 - 11608 
480ml 10:1  - 14927
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50ml blanderør - 11489

50ml blanderør MMA 1:1 - 19890

50ml blanderør MMA 10:1 - 15604

50ml blanderør til 2053 - 52874

200/380ml blanderør - 12647

380ml blanderør MMA 1:1 - 19893

480ml blanderør MMA 10:1 - 19035

Det er ikke plass til alle våre limtyper i denne guiden. Utvalget er langt større, både med andre 
typer limkjemi og forpakningsstørrelser. Med andre typer limkjemi som UV-herdende lim, 
hurtiglim/cyanoakrylater, 1-komponente lim som silikonlim og MS-polymer og spraylim. 
Ta kontakt med oss om du har spørsmål om valg av lim.
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Forbehandling

For best mulig limstyrke bør overflaten være ren, tørr og ru. Optimal vedheft oppnås når 
limflatene har full kontakt med hverandre og at de er frie for støv, fett og smuss. Vi anbefaler 
å vaske/avfette overflatene med isopropanol og lofritt papir før liming. Det er viktig at det man 
bruker til vask/avfetting ikke etterlater seg rester på overflaten. En ru overflate har et større 
overflateareal og har flere sprekker som limet kan trenge inn i. Derfor vil man i de fleste tilfeller 
få bedre styrke om man rubber overflaten før liming da man også får en mekanisk forankring. 
Bruk gjerne sandpapir, pussemaskin eller sandblåsing. Husk å rengjøre både før og etter 
pussing.

Lim-mengde
Det er ikke slik at man får best effekt ved å bruke store mengder lim. 
En tynn fuge (0,1- 0,5 mm) er best når det gjelder å overføre krefter i planet, men 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 man måtte bruke mere lim. 

Areal: Lengde (cm) x Bredde (cm) x Tykkelse (cm) = Volum (ml)
Eks:    25 cm x 40 cm x 0,05 cm = 50 ml
Eks:    1 m2 x 1 mm tykt lag = 1 liter 

Forklaring av tabellen 
        
•	 Viskositet: Et mål på hvor flytende limet er. Jo lavere nummer jo mere tyntflytende
•	 Tiks: Forkortelse for tiksotropt. I denne guiden betyr det at limet ikke flyter og kan da for 

eksempel legges på vertikale flater uten å renne
•	 Åpentid*: Tiden man har fra limet er blandet til det ikke lenger kan brukes. Eks. om 

åpentiden er 6 minutter, da har man 6 minutter til å påføre limet, montere delene sammen 
og evnt. justere før man må la det ligge i ro.

•	 Håndtering styrke: Tiden det tar før limet har oppnådd en styrke på minst 10kg/cm2 
•	 Herdetid: Tiden det før limet har oppnådd en styrke på minst 100kg/cm2  

 (De fleste lim vil fortsette å herde også etter denne perioden) 
• 

* Åpentid og herdetid påvirkes av temperaturen, oppgitte tider gjelder ved 25 ̊C .
Om temperaturen er høyere herder limet raskere, og om det er kaldere så er det motsatt.
Limstyrke = Teoretisk maks styrke for skjærkrefter, vil påvirkes av en rekke faktorer.
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