
PLEXUS MA515 

Produktbeskrivning 
 

Plexus MA515 är ett 2-komponents metylmetakrylatlim avsett för 

strukturlimning av termoplaster, metaller och kompositer1. Blan-

dad 1:1 ger den en öppentid på 10 till 15 minuter vid +23°C. 

Plexus MA515 erhåller dragskjuvvärden på 5 respektive 10 MPa 

efter 30 respektive 60 minuter. Produkten har utvecklats för an-

vändning på stora komponenter där en moderat öppentid önskas. 

Plexus MA515 kan användas för limning av både små och stora 

konstruktioner i metall och kompositmaterial. Dessutom har pro-

dukten en unik kombination av mycket bra utmattningshållfasthet, 

slaghållfasthet och överlägsen slagseghet. Produkten är grå till 

färgen efter blandning och finns tillgänglig i patron 400 ml, hink 20 

ltr eller fat 200 ltr och  appliceras som en pastös gel. 

 Temperaturområde: 

 -40°C / +120°C 

 Hög hållfasthet. 

 Utmärkt utmattnings-

hållfasthet. 

 Mycket bra slaghållfasthet. 

Rekommenderas för 
 

- ABS - PVC  - Styren 
- Akryl - Polyester  - Vinylester 
- Glasfiber (inkl. DCD-modifierad)  
- Gelcoats5 - Rostfritt stål

  

Kemisk resistens 
 

Kemisk resistens 
Mkt bra resistens mot  Ej resistent mot 
- Syror & Baser /pH 3-10) - Polära lösningsmedel 
- Saltlösningar  - Starka syror och baser 
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Hantering och Applicering 
 

Plexus MA515 bas (del A) och härdare (del B) är brandfarliga. Innehåller bl.a. metakrylatester. Stäng behållare efter 
användning. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta med tvål och vatten efter hudkontakt. Vid ögonkontakt—skölj 
med vatten under minst 15 minuter och kontakta läkare. Skadlig vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras 
åtskilt från värme, gnistor och öppen låga. 
 
Notering:  Pga de snabba härdegenskaperna hos denna produkt utvecklas stora mängder värme vid härdning om man 
blandar stora mängder lim vid samma tillfälle. Värmen som genereras av denna exoterm kan ge luftbubblor i limmet, 
rökutveckling och utveckling av brandfarliga gaser. För att förhindra detta—använd endast den mängd material som 
skall användas inom öppentiden och tillse att spalterna är max 18 mm. Kontakta oss vid frågor. 
 
Plexus MA515 kan appliceras manuellt eller med automatisk utrustning (tillverkad i rostfritt stål)8. Val av korrekt 
statisk mixer är kritisk för rätt blandning och prestanda hos Plexus lim. All utrustning som applicerar Plexus lim skall 
om möjligt vara skyddad/övertäckt. Kontakta oss för information om meter-mix doseringsutrustningar. Produkten kan 
även doseras ur fyllda patroner med hälp av olika typer av manuella och pneumatiska pistoler. För att få maximal håll-
fasthet måste ytorna som skall limmas sammanfogas inom produktens öppentid. Tillse att tillräckligt med material 
appliceras så att fogen fylls helt när delarna sammanfogas och fixeras. All limapplicering, positionering och fixering 
måste vara klar inom produktens öppentid.  



 Bas Aktivator  

Viskositet, cP 140 000-200 000 140 000-200 000  

Färg vit svart  

Densitet, g/cc 0,95 0,95  

Blandn.förhållande, volym 1 1  

Blandn.förhållande, vikt 1 1  

    

 Värde Enhet Teststandard 

Öppentid2 10-15 min  

Fixeringstid3 30-35 min  

Anv.temperatur6 -40 till +120 °C   

Spaltfyllnad 0,75-18 mm  

Blandad densitet 0,95 g/ml  

Flampunkt +11 °C   

Draghållfasthet 17,2-24,1 MPa ASTM D638 

Modul 344-483 MPa ASTM D638 

Dragbrottgräns TBC % ASTM D638 

Kohesiv hållfasthet 13,8-17,2 MPa ASTM D1002 

Tekniska Data 
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Applicering forts. 
 

Automatisk doseringsutrustning bör vara tillverkas i rostfritt stål eller aluminium. Undvik kontakt med koppar eller 
kopparinnehållande legeringar i alla kopplingar, pumpar etc. Tätningar, o-ringar etc skall vara tillverkade i PTFE 
(=Teflon), PTFE-belagt PVC-skum, etylen/propylen eller polyetylen. Undvik användning av Viton, BUNA-N, neopren 
eller andra elastomerer. Det är lättast att rengöra utrusningen innan limmet härdat. Använd för rengörning rengörare 
innehållande citrusterpen eller N-metylpyrrolidon (NMP) för bästa resultat. Om limmet redan har härdat måste det 
försiktigt skrapas bort varefter ytorna torkas med ett lösningsmedel. 
Kontakta oss för mer information.   

Inverkan av temperatur 
 

Applicering av lim bör ske i omgivningstemperaturer mellan +18° och +26° för att erhålla optimal härdning. 
Temperaturer under +18°C kommer att ge långsammare härdning och temperaturer över +26°C kommer att ge 
snabbare härdning. Viskositeten på bas och härdare påverkas också av temperaturen. För att erhålla jämn kvalitet på 
doseringen skall bas och härdare hållas på ungefär samma temperatur året om. Produkten skall inte fraktas i 
temperaturer <0°C. Om detta skulle hända kan en återhämtning förväntas inom rimlig tid beroende på omgivande 
temperatur och massan. 

Lagring och lagringstid 
 

Lagringstiden på Plexus MA515 bas och härdare är 6 månader från leverans från Plexus. För att detta skall gälla 
skall limmet kontinuerligt lagras mellan +12°C och +23°C. Lagring över denna temperaturgräns kommer att 
förkorta limmets livslängd. Lagring av härdare (inkl patroner med härdare) vid över +37°C minskar reaktiviteten 
hos härdaren drastiskt och skall undvikas. Lagringstiden kan ökas genom att hålla produkterna kylda till mellan 
+15°C och +18°C. Frysning skall alltid undvikas. 

All information i detta datablad är framtagna vid laboratorietester och är inte avsedda för konstruktionsberäkningar. ITW Plexus 

eller gleitmo TECHNIK AB garanterar inga av de här angina uppgifterna. Pga stora variationer i lagring, hantering, material och 

ytor kan ITW Plexus eller gleitmo TECHNIK AB inte påta sig ansvaret för de resultat som uppnås i respektive applikationer. 

1. Vi rekommenderar starkt att alla material, ytor, förbehandlingar etc. skall testas i den aktuella applikationen för att säkerställa 

funktionen.  

2. Öppentid = Tiden från att A & B blandas tills limmet inte längre går att använda. Tester utförda vid +23°C. 

3. Fixeringstid = Tiden det tar efter blandning tills en överlappsfog med 12,7mm överlapp och 25,4mm bredd klarar att hålla 1kg 
dödvikt. Tester utförda vid +23°C. 

4. Resistensen mot aggressiva kemikalier variera kraftigt med temperatur, koncentration, fogtjocklek och testlängd.  

5. Uretanmodifierade extra väderbeständiga gelcoats kan kräva en annan typ av lim. Som med alla lim bör tester utföras för att 

säkerställa funktionen.  

6. Alla lim mjuknar med ökande temperatur och bör utvärderas vid förväntade förhållanden. Kontakta för värden vid en specifik tem-

peratur. 

7. Yttre applikationer kräver användning av beläggningar eller primers som motverkar oxidation av metallerna. 

8. Alla maskiner som skall dosera Plexus bör vara av rostfritt stål och vara täckta där så är möjligt. 


