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Arecal Spraylim
För fastsättning av slingkablar

Egenskaper 

•    Drivgas: Kolväte

•    Temperaturbeständighet: -40 till 
ca. +80°C

•    Andel fasta ämnen: 34%

•    Viskositet: 38 sek.

•    Kontaktförbindelsetid: ca 40 min.

•    Värmebeständighet, direkt efter 
sprayning: 70-80°C

•    Värmebeständighet, efter  
24 tim.: 80°C

•    Lagring (vid normal 
rumstemperatur): 12 månader

•    Innehåll: 500 ml

Arecal Multiglue är ett högvärdigt spraylim på syntetkautschukbas fritt från 
klorerade lösningsmedel. Det har ett brett användningsområde och kan med fördel 
användas bl.a. till montage av kopparfoliekabel. Arecal Multiglue fäster på många 
olika ytor och skapar den tunnaste montagemöjligheten för kopparfoliekabel då 
den i princip inte bygger någonting i höjdled.

Användningsinstruktion
Före användning måste ytan som skall användas för montage rengöras från 
damm och fett. Väldigt glatta ytor kan eventuellt behövas ruggas upp (OBS! därvid 
eventuellt uppstående damm måste tas bort innan sprayning). Till sugande ytor, 
t.ex. trägolv, måste större mängd spraylim beräknas.

Skaka sprayburken kraftigt inför varje användning. Spraya montageytan (golvet) 
genom att hålla flaskans spraymunstycke ca 25-35cm ifrån och applicera limmet 
så jämnt som möjligt. Olika ytmaterial absorberar olika mycket, men räkna med 
en åtgång på ca en burk per 20 löpmeter. Vänta ca 5-10 minuter så limmet hinner 
torka lagom mycket och applicera sedan kopparfolien från den ände du började 
spraya. Eventuella justeringar av kopparfolien kan inte göras efter applicering. 
Limmet uppnår maximal härdning efter 24 timmar. Innan dess bör den limmade 
kopparfolien ej belastas/beträdas.

För att undvika att sprayburkens munstycke klistras igen, håll sprayburken upp- 
och ned och spraya till dess inget mer lim kommer ut, endast drivgas. Torka av 
munstycket innan locket sätts på.

Säkerhetsinformation
Se separat säkerhetsinformation.


