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Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra 
experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora 
antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, 
kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I 
alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående 
meddelande.
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Specifikationer
Bas Akryldispersion
Konsistens Klistra
Härdningssystem Fysisk torkning
Densitet** Ca. 1,30 g/ml
Temperaturresistens** -20 °C → 70 °C
Öppentid (23°C, 55% RV)* 15 min.
Första hugg Minst 250 kg/m²
Slutstyrka trä-trä Ca. 22 kg/cm²
Slutstyrka trä-aluminium Ca. 16 kg/cm²
Slutstyrka trä-PVC Ca. 12 kg/cm²
Appliceringstemperatur 5 °C → 30 °C
* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. ** Denna information avser helt 
härdad produkt.

Produktbeskrivning
T-Rex Montage Omedelbart hugg EXP är ett 
redo att användas, lösningsmedelsfritt 
konstruktionslim med hög initial grepp (250 
kg/m²) och hög hållfasthet. Extremt lämplig för 
porösa ytor.

Egenskaper
 Fiberförstärkt
 Initial grepp: 250 kg/m² (limning av hela 

ytan)
 Lämplig för limning på ojämna ytor.
 Direkt applicering på ett underlag
 Utmärkt vidhäftning på många porösa 

material både inomhus och utomhus.

Applikationer
 Mycket bra vidhäftning på alla vanliga 

porösa byggytor.
 Lämplig för fixering av material som trä, 

syntetiska material, sten, väggplattor, 
metall på ytor av betong, sten, gips, trä, 
spånskiva etc.

 Lämplig för limning av paneler, golvlist av 
trä och PVC, kabelbricka och de vanligaste 
dekorationsmaterialen.

Förpackning
Färg: vit
Förpackning: 350 gram

Hållbarhetstid
Minst 24 månader i oöppnad förpackning på en 
torr förvaringsplats i temperaturer mellan +5°C 
och +25°C.

Yta
Yta: alla vanliga byggnadsunderlag
Yta: ren, fri från damm och fett. Åtminstone ett 
av materialen som ska limmas måste vara 
poröst.
Ytbehandling: Ingen förbehandling krävs.
Det finns ingen vidhäftning på PE, PP, PTFE 
(Teflon®) och bituminösa underlag. Vi 
rekommenderar ett preliminärt vidhäftningstest 
på alla underlag.

Appliceringsmetod
Appliceringsmetod: Applicera limmet med hjälp 
av en fogpistolen i lika stora strängar eller 
prickar på ett av materialen som måste 
limmas. Applicera alltid en prick på 
komponenternas kanter och på panelernas 
kanter och hörn. Pressa ytorna omedelbart 
ihop och slå ihop med en gummihammare. Håll 
ihop om det behövs. Limningen kan belastas 
efter 24-48 timmar.
Rengöring: Innan härdning kan T-Rex Montage 
Omedelbart hugg EXP avlägsnas med vatten 
från underlag och verktyg. Härdad T-Rex 
Montage Omedelbart hugg EXP kan endast 
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tas bort mekaniskt.
Reparera: Med samma material.

Rekommendationer för hälsa och säkerhet
Ta hänsyn till den vanliga arbetshygienen. Se 
förpackningsetiketten för mer information.

Anmärkningar
 Det applicerade trycket och inte 

kompressionens varaktighet bestämmer 
limningens slutliga styrka.

 Använd inte i applikationer där kontinuerlig 
vattentryck är möjlig.


