
Cyberbond 2600 

Produktbeskrivning 
 
Cyberbond 2600 är lågviskös, ytokänslig och limmar materi-
al som gummi, plast, trä, kartong m.m. 

 Enkel att applicera. 

 
 Lågviskös. 

 
 Ytokänslig. 
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Flexibelt Snabblim  -  Cyanoakrylat 

Flytande monomer Värde Enhet 

Monomerbas etylester - 

Färg klar - 

Viskositet @ +20°C  3-7 mPa.s 

Densitet @ +20°C 1,04 g/cm³ 

Flampunkt 85 °C 

Lagringsstabilitet i oöppnade 
förpackningar 

9 mån 

Tekniska Data 

Fixeringstider Värde Enhet 

Metall (stål) 10-30 sek 

Plast (ABS) 1-3 sek 

Elastomer (EPDM) 1-3 sek 

Trä (björk) 40-60 sek 

Härdad polymer Värde Enhet 

Draghållfasthet på gummi (NBR) 75-100* N/cm² 

Skjuvhållfasthet på stål 10-17 N/mm² 

Temperaturområde -55 till +80 °C 

* = Materialbrott     

Garantier 
 

Ovanstående data, särskilt rekommendationer avseende applicering och användning av våra produkter, är baserad på vår kunskap 

och erfarenhet. Pga variationer i materialval och varierande förhållanden utanför vår kontroll och kunskap rekommenderar vi att 
tester utförs för att säkerställa att våra produkter fungerar som avsett i varje specifik process och applikation. Vi avsäger oss därför 

ansvar för generella applikationer i dessa material samt för muntliga rekommendationer. Vid tveksamhet avseende limval pga ma-

terial, fogutformning, spalt, rengörning m.m.—kontakta oss för teknisk support. 1
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Cyberbond 2610 

Produktbeskrivning 
 
Cyberbond 2610 är ytokänslig, medelviskös, limmar snabbt 
material som gummi, plast, trä, kartong m.m. 

 Enkel att applicera. 

 
 Medelviskös. 

 
 Ytokänslig. 
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Flexibelt Snabblim  -  Cyanoakrylat 

Flytande monomer Värde Enhet 

Monomerbas etylester - 

Färg klar - 

Viskositet @ +20°C  90-180 mPa.s 

Densitet @ +20°C 1,06 g/cm³ 

Flampunkt 86 °C 

Lagringsstabilitet i oöppnade 
förpackningar 

9 mån 

Tekniska Data 

Fixeringstider Värde Enhet 

Metall (stål) 5-25 sek 

Plast (ABS) 1-3 sek 

Elastomer (EPDM) 1-3 sek 

Trä (björk) >45 sek 

Härdad polymer Värde Enhet 

Draghållfasthet på gummi (NBR) 73-100* N/cm² 

Skjuvhållfasthet på stål 10-22 N/mm² 

Temperaturområde -55 till +80 °C 

* = Materialbrott     

Garantier 
 

Ovanstående data, särskilt rekommendationer avseende applicering och användning av våra produkter, är baserad på vår kunskap 

och erfarenhet. Pga variationer i materialval och varierande förhållanden utanför vår kontroll och kunskap rekommenderar vi att 
tester utförs för att säkerställa att våra produkter fungerar som avsett i varje specifik process och applikation. Vi avsäger oss därför 

ansvar för generella applikationer i dessa material samt för muntliga rekommendationer. Vid tveksamhet avseende limval pga ma-

terial, fogutformning, spalt, rengörning m.m.—kontakta oss för teknisk support. 1
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