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LOXEAL 80-serien Instant Flex
- Nytt koncept inom cyanoakrylatlim
Produktbeskrivning
Loxeal Instant Flex är ett nytt koncept inom cyanoakrylatlim som
erbjuder flexibilitet och tätningsegenskaper, och behåller samtidigt
den korta torktiden som hos ett vanligt cyanoakrylat.
CA Flex är modifierade cyanoakrylater med olika töjningsgrader på
upp till 500 % och en mjuk till medelhård/hård konsistens. Tack vare
sin flexibilitet kan de binda mjuka och porösa substratmaterial, vilket
bidrar till att bibehålla flexibiliteten hos de bundna materialen.

Egenskaper och fördelar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket flexibel
En komponent - behöver ej blandas
Fri från lösningsmedel - minimerar risker på arbetsplatsen
Fukthärdningsmekanism - kräver ingen härdningsutrustning
Fyller porositeter
God termisk dämpning
Utmärkt slagmotstånd
Perfekt för användning på olika ytor
Klar, färglös
Finns i en mängd olika viskositeter
Hög töjning, upp till 500 %

IS 81
•
•
•
•
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Limmar gummipackningar
Tillfällig reparation av drivremmar i industrianläggningar
Packningar för fönsterramar
Limmar O-ringar
Limmar mjuk PVC
Neopren (kostymer och medicinsk utrustning)
Medicinsk utrustning (ISO 10993-5-cytotoxicitetsgodkännande
kan erhållas)

IS 82
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Limmar mjuk PVC
Sammanfogar gummi på kolfiber (bil)
Medicinsk utrustning (ISO 10993-5-cytotoxicitetsgodkännande
kan erhållas)
Limmar presenningar (circus, lastbilar, draperier)
Utomhusgardiner och tält
Lekplatser för barn

IS 83
•

•

Medicinsk utrustning (ISO
10993-5-cytotoxicitetsgodkännande kan
erhållas)
Tätning av plastskruvar

IS 83HT
•
•
•

•

Limmar mjuk PVC
Limmar monteringsfoam (d.v.s. sporteller skyddsmasker)
Medicinsk utrustning (ISO
10993-5-cytotoxicitetsgodkännande kan
erhållas)
Tyger (möbler)
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Limmar gummipackningar
Tillfällig reparation av drivremmar i industrianläggningar
Limmar packningar för fönsterramar
Limmar O-ringar
Limmar högtalarkoner
Limmar presenningar (circus, lastbilar, draperier)
Limmar flexibla dörrar i industrianläggningar
Limmar utomhusgardiner och tält
Tyg (möbler)

Lagring
Förvara produkten kallt och torrt i en temperatur under +25 °C. För att undvika kontaminering av produkten
återfyll inte förpackningen med använd produkt.
För vidare information gällande applikationer, lagring och hantering kontakta Tribotec.

Säkerhet och hantering
Läs igenom produktens säkerhetsdatablad före användning.
www.ecoonline.se

Observera
Information, rekommendationer och/eller rådgivning som lämnas på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan
dokumentation i anslutning till produkter som säljs av Tribotec lämnas efter Tribotecs bästa förmåga och är baserad på Tribotecs
allmänna erfarenhet och avser standardanvändning av produkterna under det att man iakttar alla säkerhetsföreskrifter.
Då flera faktorer som inte ligger inom Tribotecs kontroll eller kännedom kan påverka användningen av Tribotecs produkter, är all av
Tribotec lämnad information, lämnade rekommendationer och/eller rådgivning av grundläggande karaktär för standardanvändning
i en ideal tillverkningsmiljö och inga garantier lämnas för specifika användningar. Tribotecs information, rekommendationer
och/eller rådgivning fritar inte köparen av produkterna från skyldigheten att själv besluta om och att utföra tester avseende
lämpligheten av Tribotecs produkter, material, tjänster, rekommendationer, eller rådgivning för köparens egen särskilda användning.
Köparen av Tribotecs produkter måste identifiera och utföra alla tester och analyser som är nödvändiga för att försäkra sig om
att slutprodukterna innehållande Tribotecs produkter, material, eller tjänster kommer att vara säkra och lämpliga för användning
under rådande förutsättningar för slutanvändning. Även om information, rekommendationer och rådgivning lämnas i god tro
så garanterar eller ansvarar inte Tribotec, varken uttryckligt eller underförstått för, (i) att resultat vid användning av produkter,
beskrivna på denna hemsida och i specifika produktdatablad eller i annan dokumentation i anslutning till produkter som säljs av
Tribotec, kommer att uppnås under rådande förutsättningar för slutanvändning, eller (ii) effekterna eller säkerheten eller någon
design hänförlig till användningen av Tribotecs produkter, material, tjänster, rekommendationer eller rådgivning. Om Tribotec i
exceptionella fall lämnar information eller rådgivning för en specifik användning av sina produkter, är Tribotec enbart ansvarigt för
skada på grund av sådan lämnad information eller rådgivning om Tribotec agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

Reservation
Samtliga produkter Tribotec AB marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.
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