
Cyberbond 5005 

Produktbeskrivning 
 
Cyberbond 5005 är ett lågvisköst lim som ej ger blooming 
samt uppfyller ISO 10993-5. 

 Ger ej blooming. 
 

 Lågvisköst. 
 

 Uppfyller ISO 10993-5. 
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Snabblim  -  Cyanoakrylat 

Flytande monomer Värde Enhet 

Monomerbas alkoxyester - 

Färg färglös - 

Viskositet @ +20°C  3-10 mPa.s 

Densitet @ +20°C 1,04 g/cm³ 

Flampunkt 124 °C 

Tekniska Data 

Fixeringstider Värde Enhet 

Metall (stål) 35-105 sek 

Plast (ABS) 9-12 sek 

Elastomer (EPDM) 1-4 sek 

Trä (björk) ** sek 

Lagringsstabilitet² 12 mån 

Härdad polymer Värde Enhet 

Draghållfasthet på gummi (NBR) 79-100* N/cm² 

Skjuvhållfasthet på stål 10-18 N/mm² 

Temperaturområde -30 till +70 °C 

* = Materialbrott    ** = Rekommenderas ej.  ² = Vid rumstemperatur i oöppnade originalbehållare. 

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
3
1
0
2
8
/S

B
 



Cyberbond 5008 

Produktbeskrivning 
 
Cyberbond 5008 är en universalprodukt med bra hållfasthet 
och utan blooming. 

 Ger ej blooming. 
 

 Universalprodukt. 
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Snabblim  -  Cyanoakrylat 

Flytande monomer Värde Enhet 

Monomerbas alkoxyester - 

Färg färglös - 

Viskositet @ +20°C  40-80 mPa.s 

Densitet @ +20°C 1,04 g/cm³ 

Flampunkt 124 °C 

Tekniska Data 

Fixeringstider Värde Enhet 

Metall (stål) 15-60 sek 

Plast (ABS) 14-17 sek 

Elastomer (EPDM) 2-4 sek 

Trä (björk) ** sek 

Lagringsstabilitet² 12 mån 

Härdad polymer Värde Enhet 

Draghållfasthet på gummi (NBR) 77-100* N/cm² 

Skjuvhållfasthet på stål 10-24 N/mm² 

Temperaturområde -30 till +70 °C 

* = Materialbrott    ** = Rekommenderas ej.  ² = Vid rumstemperatur i oöppnade originalbehållare. 

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 5100 

Produktbeskrivning 
 
Cyberbond 5100 är en högviskös produkt med bra spaltfyll-
nadsegenskaper och utan blooming. 

 Ger ej blooming. 

 
 Högviskös. 

 
 Bra Spaltfyllnad. 
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Snabblim  -  Cyanoakrylat 

Flytande monomer Värde Enhet 

Monomerbas alkoxyester - 

Färg färglös - 

Viskositet @ +20°C  800-1500 mPa.s 

Densitet @ +20°C 1,05 g/cm³ 

Flampunkt 124 °C 

Tekniska Data 

Fixeringstider Värde Enhet 

Metall (stål) 15-45 sek 

Plast (ABS) 19-22 sek 

Elastomer (EPDM) 13-20 sek 

Trä (björk) ** sek 

Lagringsstabilitet² 12 mån 

Härdad polymer Värde Enhet 

Draghållfasthet på gummi (NBR) 87-100* N/cm² 

Skjuvhållfasthet på stål 10-18 N/mm² 

Temperaturområde -30 till +70 °C 

* = Materialbrott    ** = Rekommenderas ej.  ² = Vid rumstemperatur i oöppnade originalbehållare. 

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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