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Cyberbond

Din Partner 
för industrilim
Cyberbond tillverkar och marknadsför ett 
brett sortiment av högteknologiska, hög-
presterande speciallim för industriell monte-
ring och andra tillverkningsapplikationer. Vår 
kunskap och entreprenörsanda har gjort oss 
ledande inom limmarknaden sedan starten 
1997.

Cyberbonds globala närvaro gör att vi kan er-
bjuda kvalitetsprodukter med ett högt värde 
med försäljningskontor och tillverknings-
enheter över hela USA, Europa och Asien. Med 
vårt nätverk av professionella distributörer, 
har Cyberbond också den lokala närvaro som 
krävs för att förse våra kunder med den höga 
servicenivå de förväntar sig – var de än är.

Cyberbond har ett unikt produktutbud med 
specialprodukter som anaerober, cyano-
akrylater och UV-/ljushärdande lim samt 
för dessa produkter avsedda doserings- 
och härdningsutrustningar. Snabb re-
aktivitet på dina frågor är vår styrka. 
Våra globala resurser gällande teknik och till-
verkning säkerställer repeterbara resultat.

Som certifi erat företag arbetar vi ständigt 
med att utveckla och producera lim med 
högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet. 
Våra innovativa produkter anger kvalitets-
standarden för industrin. Vår vision är att er-
bjuda ett konkurrenskraftigt val till limmark-
naden. Cyberbond är fokuserat på att minska 
risker och samtidigt öka lönsamheten för våra 
kunder.

Sid 2

Ett team i världsklass bestående av försälj-
nings- och tekniska specialister redo att hjäl-
pa dig med rätt val av lim. Cyberbonds enga-
gemang i kvalitet, värde och kundservice har 
gjort det möjligt för oss att lyckas på denna 
mycket konkurrensutsatta marknad - vi ser 
fram emot att arbeta med dig!

CyberBook

CyberBook förklarar funktionen hos lim i 
allmänhet och reaktiva lim i synnerhet och 
dess mål är att ge dig en bättre förståelse av 
hur lim fungerar. CyberBook är inte en ve-
tenskaplig skrift och limtekniken behandlas 
inte i full utsträckning eftersom detta skulle 
gå utanför de avsedda målen. CyberBook är 
också tänkt att vara en slags påminnelse, som 
placeras i din bokhylla, klar att användas. För 
tekniskt fokuserad personal erbjuder den 
viktiga konstruktionstips. För kommersiellt 
orienterad personal kan detta vara en bra 
guidebok för inköp.

Cyberbond L.L.C. i Batavia/Chicago

The Vade Mecum on Adhesives

Produktutveckling och produktion

från vänster till höger: Dieter Rademacher (teknisk direktör 
CB Europe), Petr Zalud (VD CB Tjeckien), Holger Bleich (fi nanschef 
CB Europa), Philippe Fridrick (VD CB Frankrike), Joe Silvestro 
(vVD CB USA), Uli Lipper (VD CB Europa), Jim East (ordförande), 
saknas Gerry Lamb (VD CB UK)

Cyberbond Europa i Wunstorf/Hannover

Qualitymanagement Cyberbond

Företaget

TS 16949 Fordonsindustri
ISO 13485 Medicinsk utrustning 
ISO 9001 Generellt industri 
ISO 14001 Miljö- och 

industriell säkerhet

Produkter / Branch

ISO 10993-5, -10, -11 Medicin
USP Class VI Medicin
DIN-DVGW Gas



Cyberbond

Innovationer

I dag, mer än tidigare, måste man noggrant 
utvärdera var/hur  marknadsförings- och 
forskningsresurserna skall användas. Vi talar 
inte bara om utveckling av lim, men också ut-
vecklingsresurser när det gäller kundanpassa-
de förpackningar. Här vill vi presentera några 
bland många innovativa idéer som utvecklats 
av Cyberbond under de senaste åren.

Produktutveckling

En typ av CA-lim vi idag erbjuder är ”xtra-
flex”- en serie av delvis flexibla lim. Med detta 
sortiment kan du nu limma detaljer som inte 
kunde limmas för bara några år sedan. Dessa 
är de viktigaste funktionerna:

 relativt hög temperaturresistens  
(upp till 140°C)

 goda åldringsegenskaper även under  
svåra temperatur- och väderförhållanden.

 Jämfört med normala spröda cyano- 
akrylater ger xtraflex delvis flexibel  
prestanda.

En annan nyhet är användningen av den så 
kallade ”Neomer Teknologin” i vissa cyano- 
akrylater. Dessa produkter fungerar mycket 
bra på sura ytor såsom trä, läder, kartong etc, 
utan användning av en aktivator.

Cyberbond erbjuder också pigmenterade 
cyanoakrylater eller med fluorescerande till-
satser utan att detta påverkar hållbarheten. 
Dessa särskilda egenskaper blir mer och mer 
intressanta för elektronikindustrin för att med 
speciella kameror kunna kontrollera att lim-
met applicerats korrekt. Kunderna behöver  
heller inte längre blanda produkterna själva.

Utveckling av nya mjuka flaskor 
och exakta stiftlock för  
cyanoakrylatlim

Det finns två huvudsakliga versioner av 
CA-flaskor tillgängliga i Europa och USA. 
Dessa är de ovala respektive runda flaskorna. 
Nackdelen med båda är att de, för att skydda  
limmet från fuktighet, är tillverkade av  
extremt hård plast, vilket ökar hållbarheten 
hos limmet. Vilken typ av flaska som används 
beror på leverantören och naturligtvis på  
vilken flasktyp användaren föredrar.

Cyberbond har hittat en mjuk plast som till-
låter användaren att applicera lim på ett 
markant smidigare sätt. En ytterligare fördel  
är, att oavsett om låg- eller högviskösa lim 
används kan flödet styras mycket lätt. Cyber- 
bond har hållit fast vid traditionen att  
leverera den nya mjuka flaskan i en rund  
design.

Cyberbond har också utvecklat ett nytt nog-
grant stiftlock med följande funktioner:

 exakt munstycke 
 flaska redan öppen, klar för användning 
 täpps inte igen
 möjlighet att montera en extra, 

 förlängd doseringsspets 
 munstycke som inte lossnar
 unik 
 enkel destruktion (enbart plast,  
ingen plast/metall kombination)

Lösningen: Den nya innovativa lock-konstruk-
tionen består av två delar, munstycket och 
topplocket med plaststift. Munstycket skruvas 
direkt på flaskans gänga. Därför kan mun-
stycket inte lossna från flaskan och garanterar 
en mycket säkrare användning.

Det nya munstycket är redan öppet och klart 
för applicering och ett plaststift inuti locket 
tätar munstycket mot läckage. Förutom att 
stiftet tätar  förhindrar det också igensättning 
av munstycket.

På toppen av munstycket finns en gjuten liten 
ring. Denna ring är där för att hålla fast de ny-
konstruerade doseringsspetsarna, som kallas 
LINOP DS S (små) och LINOP DS M (medium).

Den nya mjuka flaskan med det nya exakta 
stiftlocket kombinerar på bästa möjliga sätt 
traditionell design vad gäller flaskans form 
och Cyberbond´s innovation med kvalitets- 
material och en progressiv lockkonstruktion.

Användning av en innovativ 
doserare för anaeroba  
gänglåsningar

Användningen av en doserare för  tixo- 
tropa gelprodukter är egentligen inte något 
nytt. Det som är nytt är användningen av en 
förpackning av kosmetikatyp för anaeroba 
gänglåsningar. Tanken bakom detta är enkel 
att förklara. De flesta gänglåsningar är rela-
tivt tunna och droppar från gängan vid appli-
cering vilket ger spill runt arbetsområdet. De 
nya produkterna för gänglåsning Cyberbond  
TT 44 Pump Gel, TT 62 och TT 69 Pump Gel  
stannar kvar precis där de applicerats. En så-
dan icke-droppande produkt är nästan omöj-
lig att pressa ut ur en standardtub. Därför har 
Cyberbond beslutat att använda den mycket 
innovativa Enhandsdoseraren. Fördelarna 
inkluderar enkel dosering av Cyberbond Gel 
utan att produkten droppar vilket håller ar-
betsområdet och verktygslådan fria från 
föroreningar. En annan fördel med använd- 
ningen av denna förpackning är en effektiva-
re användning. Doseraren kan tömmas helt 
till sista droppen och lämnar inget avfall alls.

LINOP Utrustning

LINOP doseringsutrustning representerar två 
olika toppmoderna elektroniska apparater:

 Exakt dosering av enkomponents  
reaktiva lim. 

 Härdning av UV- eller ljus-härdande  
lim med hjälp av avancerad LED-teknik

Alla LINOP system kan användas som enkla 
bordsenheter eller integreras i en PLC-styrd 
process.
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Cyanoakrylatlim är även kända som superlim 
eller snabblim och på grund av deras utom- 
ordentliga egenskaper – enkomponents,  
lösningsmedelsfria, mycket snabbhärdande –  
uppfyller cyanoakrylater fortfarande idag 
användarnas behov. Cyberbond utvecklar 
sina cyanoakrylater kontinuerligt för att 
garantera bästa resultat för industriella  
användare. Detta innebär att produkterna 
inte bara är utvecklade för specifika applika- 
tioner, utan att även andra parametrar, som 
t.ex. hållbarhet har förbättrats. Detaljer  
limmade med Cyberbond ger användaren  
tillförlitlig mekanisk hållfasthet, goda gene- 
rella hållfasthetsegenskaper på de flesta 
icke porösa material, tillräcklig temperatur- 
resistens, förbättrad elasticitet, god åldrings-  
och klimatresistens samt en god resistens 
mot ozon.

Cyanoakrylater polymeriserar inom sekun-
der på grund av fuktighet (optimalt: 40 till 
70% relativ fuktighet vid 20 till 25°C). En 
faktor som är mycket viktig att beakta är 
pH-värdet. Om ytan är sur härdar limmet 
långsammare. Å andra sidan ökar hastig-
heten om ytan är alkalisk. Den senare kan 
framkalla en chockpolymerisering, vilket  
resulterar i dåliga åldringsegenskaper

Den kemiska basen är den viktigaste  skillna-
den på olika cyanoakrylater. Vi skiljer mel-
lan olika estergrupper där etylester är den 
i särklass viktigaste och mest populära. Men 
även andra grupper såsom metyl-, butyl- och 
alkoxiestrar har vissa fördelar. När man väl-
jer ett cyanoakrylatlim får viskositeten heller 
inte ignoreras. Cyberbond varierar från tunn 
som vatten upp till tixotropa geler.

Cyanoakrylater ger mycket god vidhäftning 
på de flesta material, inklusive släta ytor. 
Detta är anledningen till att användaren 
egentligen inte behöver bry sig om skjuv- 
och draghållfasthet. Med detta sagt bör 
du ha i åtanke att limskiktet normalt för-
blir sprött. Därför bör rivpåkänningar alltid 
så långt som möjligt undvikas. För att lösa 
detta problem har  Cyberbond utvecklat sin 
”xtraflex” serie, vilket inte bara ger dig del-
vis flexibla limskikt, utan också en hög tem-
peraturtålighet (upp till 140°C). På grund av 
det faktum att ökad automatisering kräver 
100% kontroll har Cyberbond utvecklat  
fluorescerande produkter som kan vara  
optiskt detekterbara genom UV-strålning.

Initialt verkar cyanoakrylater vara relativt dyra 
jämfört med andra limsystem. Men använ-
darna inser snabbt att stora besparingar kan 
göras genom att använda cyanoakrylater. Till 
exempel: Beroende på viskositeten innehåller 
1 g av cyanoakrylat cirka 80 droppar lim.

Cyberbond´s produktsortiment  
ser ut som följer:
 Powerdrop® serien: för hobby och gör  
det själv applikationer

 Elastomer och plastserien: snabbhärdande 
industriella cyanoakrylater

 Neomerserien: ytokänsliga cyanoakrylater 
(trä, läder etc.) 

 Xtraflex serien: delvis flexibla, värme  
och slagtåliga

 Metallserien: hög prestanda på metall  
mot gummi eller metall mot plast

 Låg lukt serien: låg lukt och låg blooming
 Medicinserien: hudlimning inom  
medicinsk industri

 Frame Fast®-serien: för snabb limning  
av screendukar (plast eller rostfritt stål)  
på ramar (alu, rostfritt stål, trä).

Cyberbond innehar medicinska  
godkännanden för följande standarder:
 ISO 10993-5: Test gällande cytotoxicitet  
in vitro.

 ISO 10.993 till 10: Test av irritation  
och fördröjd hypersensitivitet 

 ISO 10.993 till 11: Tester för systematisk 
toxicitet 

 USP Class VI: USP 25, NF 20: Biologiska 
reaktivitetstester in vivo.

Produkter med dessa godkännanden används 
för limning av medicinska produkter för  
engångsanvändning.

Cyanoakrylater är ur fysiologisk synvinkel  
ofarliga, de används i stor utsträckning i hu-
mana och veterinärmedicinska applikationer 
för att limma hud eller för att behandla sår. 
För dessa applikationer behövs dock speciella 
produkter.

Ur hälso- och säkerhetssynvinkel bör indu-
striell applicering av cyanoakrylatlim ske i väl 
ventilerade utrymmen. På förpackningens  
etikett deklareras produkterna som följer: 
”Cyanoakrylat. Limmar hud och ögonlock 
på några sekunder. Förvaras oåtkomligt 
för barn.” Dessutom, är de flesta kvaliteter 
klassade ”Xi-irriterande” eller när det gäller 
CLP-standarden ”Varning”.

Cyberbond

Cyanoakrylatlim
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Cyberbond Cyanoakrylatlim

Applikation Produkt Utseende Viskositet Fixeringstid Skjuvhåll- Temperatur- ISO 10993 Kommentar

[mPa*s ] Metall Gummi Plast Trä fasthet stål område [°C] Med. godkännande

Po
w

er
dr

op
®

Et
hy

le
st

er 2004 färglös 7 - 11 30 - 50 3 - 6 2 - 4 > 50 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5 Noggrant stabiliserade, snabb limning. Cyanoakrylater  
för Hobby och gör det själv applikationer

2605 färglös 45 - 65 10 - 25 1 - 2 1 - 3 > 35 11 - 20 - 55 / + 95

2003 färglös 55 - 85 45 - 70 6 - 10 5 - 7 > 70 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5

El
as

to
m

er
 o

ch
  

pl
as

t E
ty

le
st

er 2800 färglös 3 - 7 18 - 28 1 - 3 2 - 4 > 60 11 - 20 - 55 / + 95 10993-10; -11 Mycket snabba lim för gummi mot gummi med extremt 
goda åldringsegenskaper. Tillförlitliga i plast mot plast 
applikationer och bästa valet för materialkombinationen 
gummi mot plast. Fluorescerande egenskaper kan fås.

2008 färglös 12 - 18 18 - 28 1 - 3 2 - 4 > 60 11 - 20 - 55 / + 95 10993-10; -11

2006 färglös 15 - 30 20 - 35 1 - 3 3 - 5 > 60 11 - 20 - 55 / + 95

2011 färglös 80 - 120 20 - 35 2 - 4 2 - 4 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-10; -11

2028 färglös 160 - 240 20 - 35 2 - 4 2 - 4 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-10; -11

2077 färglös 800 - 1.200 25 - 45 3 - 5 5 - 7 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-10; -11

1603 färglös 1.500 - 2.000 25 - 45 4 - 6 6 - 8 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-10; -11

N
eo

m
er

- 
te

kn
ol

og
i 

m
od

ifi
er

ad
 

Et
yl

es
te

r 2600 färglös 3 - 7 10 - 25 1 - 3 1 - 3 > 45 11 - 20 - 55 / + 80 Neomercyanoakrylaterna representerar de så kallade 
ytokänsliga produkterna. Ger mycket goda resultat på sura 
ytor som trä, läder, kartong etc. De högre viskositeterna  
är också mycket lämpliga för porösa material som keramik, 
porslin etc.

2610 färglös 90 - 140 13 - 25 1 - 3 1 - 3 > 40 12 - 22 - 55 / + 80

2150 färglös 2.100 - 3.300 30 - 50 6 - 10 6 - 9 > 60 12 - 22 - 55 / + 95

2999 färglös 8.000 - 15.000 tx 50 - 90 10 - 14 13 - 19 > 80 8 - 17 - 55 / + 95

xt
ra

fle
x  

(g
um

m
ifö

rs
tä

rk
t) 

m
od

ifi
er

ad
 E

ty
le

st
er 2244 opak 130 - 180 40 - 65 3 - 6 5 - 9 > 60 12 - 22 - 55 / + 120 Delvis flexibla och gummiförstärkta cyanoakrylater,  

för dynamiska och termiskt utsatta applikationer. Dessa 
xtraflex-typer ger också en viss chockresistens. Mycket 
goda resultat för materialkombinationerna metall  
mot plast och metall mot gummi.

2243 svart 240 - 360 40 - 65 4 - 8 5 - 9 > 60 12 - 22 - 55 / + 130 10993-5

2245 opak 400 - 600 35 - 70 3 - 6 5 - 9 > 80 14 - 25 - 55 / + 120

2241 svart 1.900 - 2.900 50 - 80 9 - 12 7 - 13 > 40 16 - 28 - 55 / + 140 10993-5

2240 opak 2.000 - 3.000 45 - 70 7 - 11 7 - 13 > 40 16 - 28 - 55 / + 140

M
et

al
l- 

m
od

ifi
er

ad
 

Et
yl

es
te

r 1008 färglös 9 - 15 20 - 35 3 - 6 4 - 6 - 10 - 22 - 55 / + 95 Limning av metall mot metall, metall mot gummi  
och metall mot plast

1070 färglös 70 -110 20 - 35 3 - 6 4 - 6 - 14 - 24 - 55 / + 95

1699 färglös 1.800 - 2.200 20 - 35 3 - 6 4 - 6 - 14 - 24 - 55 / + 95

Al
ko

xi
es

te
r 

m
ed

 lå
g 

lu
kt 5005 färglös 3 - 7 10 - 25 4 - 7 9 - 12 > 60 8 - 18 - 30 / + 70 10993-5 Låg lukt, låg blooming, låg utgasning. På grund av dess 

kemiska struktur tyvärr lägre hållfasthetsegenskaper  
än t.ex. etylestrar.5008 färglös 45 - 80 35 - 70 4 - 7 14 - 17 > 60 8 - 18 - 30 / + 70

5100 färglös 800 - 1.200 45 - 70 13 - 20 19 - 22 > 70 8 - 18 - 30 / + 70

M
ed

ic
in

sk
 

bu
ty

le
st

er 7000 färglös 3 - 7 - 5 - 7 14 - 17 - 6 - 15 - 30 / + 70 Mycket rena butylestrar för kirurgiska applikationer.  
Även goda egenskaper på  plaster känsliga  
för spänningssprickor.

Kvaliteter tryckta med blå text anses vara bästa produkterna ur sitt respektive sortiment  //  Viskositet mätt med kona/platta vid 20°C; med hänsyn tagen till newtonska vätskor mätt med kon Ø 75 mm vid 30 varv/min;  
vid tixotropa vätskor (tx) mätt med kon Ø 50 mm vid 5 varv/min  //  Fixeringstid i sekunder på stål, EPDM, ABS, björk  //  Skjuvhållfasthet på stål, mätt i N/mm², med de andra materialen  
– till exempel EPDM, ABS, björk – fås normalt substratbrott.

Cyberbond Cyanoakrylalim: Frame Fast®-serien

Applikation Produkt Utseende Viskositet Fixeringstid Skjuvhåll- Temperatur- Kommentar

[mPa*s ] Metall Gummi Plast Trä fasthet stål område [°C]

Fr
am

e 
Fa

st
®
 

Et
hy

le
st

er FF 106 färglös 20 - 40 20 - 45 3 - 7 3 - 7 - 10 - 23 - 55 / + 95 För limning av plast och metallnät på alu- eller stålscreenramar

FF 115 färglös 70 - 100 25 - 40 3 - 7 4 - 8 - 11 - 23 - 55 / + 95 Särskild cyanoakrylat för limning av plast och rostfritt stålnät  
på screenramar i rostfritt stål

FF 270 färglös 10 - 30 20 - 35 2 - 4 2 - 4 - 10 - 20 - 55 / + 95 Låg viskositet, snabb fixering för limning av plast och metallnät  
på alu- eller stålscreenramar

FF 280 färglös 110 - 170 15 - 30 6 - 10 2 - 4 > 40 11 - 22 - 55 / + 95 Medelhög viskositet, snabbfixerande cyanoakrylat  
för limning av plast- eller metallnät på stål- eller trästomme

FF 297 blå 2.000 - 4.000 tx 35 - 70 3 - 7 6 - 9 > 60 11 - 22 - 55 / + 95 Högvisköst, tixotropt cyanoakrylatlim, medellång fixeringstid  
för limning av speciellt grovt nät på alu- eller stålscreenramar

G 2000 färglös 3 - 7 8 - 20 3 - 5 3 - 5 > 40 11 - 22 - 55 / + 95 Lågviskös, snabbfixerande produkt för användning  
i screentryckningsapplikationer (metall- eller plastnät på metallscreenram)

Kvaliteter tryckta med blå text anses vara bästa produkterna ur sitt respektive sortiment  //  Viskositet mätt med kona/platta vid 20°C; med hänsyn tagen till newtonska vätskor mätt med kon Ø 75 mm vid 30 varv/min;  
vid tixotropa vätskor (tx) mätt med kon Ø 50 mm vid 5 varv/min  //  Fixeringstid i sekunder på stål, EPDM, ABS, björk  //  Skjuvhållfasthet på stål, mätt i N/mm², med de andra materialen  
– till exempel EPDM, ABS, björk – fås normalt substratbrott.
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Cyberbond

Anaeroba  
lim och tätningsmedel

Cyberbond´s anaeroba lim och tätningsme-
del är enkomponents och lösningsmedelsfria. 
Dessa produkter är relativt unika på grund av 
deras olika hållfasthetsegenskaper och kan sor-
teras in i grupper av låg, medium och höghåll-
fasta produkter, vilket gör valet av rätt produkt 
enkelt. Produkterna härdar vid rumstempera-
tur med hjälp av kontakt med metall och från-
varo av luft. Olika typer av metaller ger olika 
hållfasthet och fixeringstider. Produkterna  
härdar t.ex. extremt snabbt på aktiva metaller 
som koppar eller mässing men når bara ca 40% 
av angivna hållfasthetsvärden jämfört med 
konstruktionsstål [Fig. 1]. Generellt används 
Cyberbond anaeroba lim och tätningsmedel för 
att låsa och täta gängor, axlar, lager, dubbar, 
flänsar etc. Hållbarheten för Cyberbond anae-
rober är ett år vid rumstemperatur.

T - Gänglåsning

Vibrationer kan orsaka problem som uppglapp-
ade gängor. Detta problem kan lösas genom 
att använda Cyberbond ”T”-serien. Cyberbond 
bibehåller det applicerade åtdragningsmomen-
tet i en gänga, vilket förhindrar att gängan 
glappar upp.

Samtidigt fyller Cyberbond hålrummen i gäng-
orna, tätar dem och motverkar korrosion. Fly-
tande Cyberbond appliceras direkt ur flaskan 
eller tuben. Efter monteringen kommer det 
att härda helt och fixera delarna. Hela gäng-
an bör beläggas för att säkerställa att lasten 
fördelas längs hela gängans längd. De lätt 
tixotropa egenskaperna hos produkterna mot-
verkar att de rinner bort och ger en optimal 
täckning av gängan. Genom att välja korrekt 
Cyberbond-typ kan användning av mekaniska 
hjälpmedel undvikas. När du väljer en produkt, 
bör hänsyn tas till de olika tillgängliga hållfast-
hetsklasserna, materialet hos själva gängan och 
dess utformning.

Om gängorna måste demonteras och muttern/
skruven är placerad där den är svår att nå skall 
en medelstark grad eller svagare användas.

R – Låsning av gängor, 
Axlar och lager [Fig. 2]

Cyberbond låser varaktigt och tillförlitligt 
gängor, axlar och lager. I allmänhet är det 
inte nödvändigt att enkelt kunna demontera 
dessa förband. Därför motsvarar de höghåll-
fasta typerna i Cyberbond ”R”-serien kraven 
i dessa typer av förband. När Cyberbond an-
vänds erhålls en jämn lastfördelning över hela 
förbandet, vilket innebär att det lättare kan 
ta upp dynamiska och statiska laster. I motsats 
till fördelarna med dessa moderna flytande 
låsvätskor, har traditionella monterings- 
metoder för cylindriska förband följande 
nackdelar:

 Vid presspassning eller krymppassning där 
höga maskinkostnader är inblandade och 
delarna måste vara mycket noggrant ut- 
formade blir förbanden mycket kostsamma.

 I vanliga drivenheter används ofta låspin-
nar, splines eller justeringsfjädrar som har 
nackdelen att de kan utsättas för passnings- 
korrosion och hög punkbelastning.

 På grund av olika utvidgningskoefficienter  
hos olika metaller är möjligheten att 
använda svetsning eller lödning ofta 
begränsad.

Vid användning av Cyberbond låsvätskor 
försvinner alla dessa nackdelar. Även när  
låsvätskan härdar vid rumstemperatur, kan  
högre hållfasthetsvärden uppnås, jämfört med  
monteringsmetoder där lim inte har använts. 
När Cyberbond låsvätskor används uppnås 
följande fördelar:

 Små spel kan överbryggas vilket möjliggör 
billigare konstruktioner av  motgående 
delar.

 Passningskorrosion undviks.
 Montering av delar som har olika  
utvidgningskoefficient är möjlig.

S – Tätning av gängor

Förutom att täta fingängor kan Cyberbond 
S-serien även täta rördelar på grund av dess 
goda kemikalieresistens. Som vid gänglåsning 
fylls utrymmet mellan gängorna helt med lim 
vilket tätar förbandet.

Beroende på vilket tätningsmedel som valts, 
kan initiala läckagetest utföras omedelbart 
eftersom limmet härdar relativt snabbt. Tidi-
ga tester bör inte överstiga 1 bar. Efter full-
ständig polymerisering av tätningsmedlet 
kan trycket maximeras upp till fullständig  
destruktion av fogen.

Liksom hos alla anaeroba lim och tätnings-
medel har valda metallkvaliteter och ut- 
formningen av delarna har en stor påverkan  
vid valet av Cyberbond tätningsmedel. T.ex. 
behöver en större gänga mer lim för att  
fylla utrymmet och ger högre vridmoment  
efter härdning. I detta fall skall en Cyberbond- 
produkt med låg hållfasthet väljas, speciellt 
om enkel demontering krävs.

S – Tätning av flänsar

I många fall kan Cyberbond S produkterna 
ersätta traditionella mekaniska packningar. 
Vid användning som flänstätning ger Cyber-
bond fördelen att den skyddar fogen mot 
korrosion. På grund av de olika hållfasthets- 
klasserna ges möjlighet att utforma olika typer 
av fogar. Man kan t.ex. välja en fog som är en-
kel att demontera eller välja att förbättra den 
mekaniska hållfastheten hos konstruktionen  
genom att välja en produkt med högre håll-
fasthet. Cyberbond flänstätningsmedel är 
resistenta mot vanligt förekommande oljor  
och gaser. Tätningstester upp till 1 bar kan 
utföras omedelbart efter montering. En  
annan stor fördel med Cyberbond S-serien är 
att ingen sättning i fogen sker. I motsats till 
traditionella mekaniska packningar behöver 
flänsskruvarna inte efterdras. Logistiskt är det 
en fördel att bara ha en flytande packning i 
lager jämfört med många olika mekaniska 
packningar.

Appliceringen av Cyberbond är enkel och 
mycket snabb. I stora och snabba produktions- 
linjer används normalt robotar eller screen- 
metoder. I mindre produktionslinjer eller 
vid underhåll kan  Cyberbond helt enkelt 
appliceras direkt från flaskan eller tuben. 
En pensel kan också användas för att sprida 
ut produkten. Komplicerade mönster och  
fogar tätas enkelt med  Cyberbond S-serien, 
men en viss överlappning skall säkerställas  
(min ca 5 mm, min ca 3 mm runt skruvhålen).
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Cyberbond Anaeroba lim och tätningsmedel

Använd-
ningsområde

Produkt Hållfast-
hetsklass 

Viskositet Fixeringstid Skjuvhåll-
fasthet

Lossbryt-
ningsmom-

Kvarvarande 
moment 

Spaltfyllnad Temperatur-
område

Kommentar

Färg [mPa*s] [min] [N/mm2] [MLB in Nm] [> / < MLB] max. Gänga Spalt [mm] [°C]

T 
– 

G
än

gl
ås

ni
ng

M
ut

tra
r o

ch
 s

kr
uv

ar TM 11 låg
violett

250 - 400  30 - 60 4 - 8 4 - 12 > MLB M 12 0,04 - 0,13 - 50 / + 150 Skruvlåsning, enkel demontering, för precisionsskruv

TM 44 medel
blå

600 - 1.200 tx  15 - 30 10 - 16 10 - 20 < MLB M 20 0,06 - 0,18 - 50 / + 150 Universell mutterlåsning, demonterbar med vanliga verktyg

TH 62 hög
röd

1.000 - 2.000 tx  20 - 40 18 - 30 17 - 28 > MLB R 3‘‘ 0,10 - 0,25 - 50 / + 150 Gänglåsning, hög viskositet och hållfasthet, bra spaltfyllnad

TM 66 hög
grön

500 - 800  20 - 40 18 - 28 20 - 30 > MLB M 20 0,05 - 0,15 - 50 / + 150 För permanent låsning av  skruv, dubb etc

Pu
m

p 
G

el TT 44 
Gel

medel
blå

20.000 - 30.000 tx  15 - 30 9 - 15 13 - 22 < MLB M 50 0,10 - 0,30 - 50 / + 150 Gänglåsning, hög viskositet, bra spaltfyllnad, pumdispenser

TT 62 
Gel

hög
röd

15.000 - 25.000 tx  15 - 30 15 - 25 20 - 35 < MLB M 50 0,10 - 0,30 - 50 / + 150 Gänglåsning, hög viskositet, bra spaltfyllnad, pumdispenser

R 
– 

Lå
sn

in
g

Cy
lin

dr
isk

a 
de

la
r RL 65 hög

grön
8 - 15  20 - 40 16 - 24 12 - 24 > MLB - 0,01 - 0,05 - 50 / + 150 För efterapplicering; cylindriska delar t.ex. lager; 

mycket låg viskositet, kapillärverkande

RL 67 hög
grön

60 - 150  15 - 30 21 - 38 25 - 43 > MLB M 12 0,04 - 0,13 - 50 / + 150 För cylindriska delar som lager, axlar, bussningar, rotorer, 
dubbar m.m.; låg viskositet

RM 82 hög
grön

400 - 700 tx  15 - 30 25 - 44 21 - 33 > MLB M 20 0,02 - 0,10 - 50 / + 200 Låg viskositet: kapillärverkande egenskaper 
för hög hållfasthet och termiskt belastade fogar

RM 88 hög
grön

400 - 800 tx  15 - 30 25 - 44 25 - 43 > MLB M 20 0,05 - 0,15 - 50 / + 200 Temperaturresistent; för cylindriska delar som lager, 
bussningar m.m.

RH 98 hög
grön

2.200 - 3.400 tx  20 - 40 26 - 45 28 - 48 > MLB M 36 0,10 - 0,30 - 50 / + 200 Temperaturresistent; spaltfyllande; för dynamiska belastade 
delar och höghållfast gänglåsning

RH 99 hög
grön

1.600 - 2.200 tx  20 - 40 22 - 38 22 - 38 > MLB R 3‘‘ 0,10 - 0,25 - 50 / + 150 För dynamiskt belastade delar

S 
– 

Tä
tn

in
g

G
än

go
r SH 22 låg

vit
6,000 - 9,000 tx  90 - 180 5 - 10 6 - 10 < MLB R 3‘‘ 0,10 - 0,30 - 50 / + 150 Rör- och fl änstätning, fl ytande packning; 

enkel att demontera

SH 27 medel
gul

20.000 - 30.000 tx  15 - 30 6 - 12 6 - 10 < MLB R 2‘‘ 0,10 - 0,40 - 50 / + 150 Rör- och fl änstätning; DVGW-godkänd 
(DIN EN 751-1 1997/01/05) för gas

SM 40 medel
brun

200 - 400 tx  30 - 60 10 - 16 14 - 22 < MLB M 20 0,05 - 0,15 - 50 / + 150 För fi ngängor i hydraulik och pneumatik

SM 77 hög
grön

1.300 - 2.100 tx  15 - 30 26 - 45 26 - 45 < MLB M 36 0,05 - 0,20 - 50 / + 200 Tätningslåsning; temperaturresistent

Fl
yt

an
de

 
pa

ck
ni

ng
ar SH 55 medel

röd
12.000 - 18.000 tx  30 - 60 6 - 12 12 - 20 > MLB - 0,10 - 0,30 - 50 / + 200 Högtemperaturresistent fl änstätning

SH 58 hög
röd

30.000 - 50.000 tx  80 - 160 6 - 13 6 - 13 > MLB - 0,10 - 0,50 - 50 / + 150 Flytande packning med mycket hög viskositet; 
spaltfyllande

Pu
m

p
Ge

l TT 69 
-4in1-

hög
grön

4,000 - 8,000 tx  60 - 80 10 - 20 6 - 10 < MLB R 1‘‘ 0,10 - 0,20 - 50 / + 150 4 produkter i 1! Låsning, rörtätning, fl änstätning; 
pumdispenser

Kvaliteter tryckta med blå text anses vara bästa produkterna ur sitt respektive sortiment  //  Viskositet mätt med kona/platta vid 20°C med hänsyn tagen till newtonska vätskor mätt med kona Ø 50 mm vid 30 varv/min, 
vid tixotropa vätskor (tx) mätt med kon Ø 50 mm vid 5 varv/min  //  Alla fi xeringstider och hållfasthetsmätningar gäller stål  //  Skjuvhållfasthet i N/mm2 enligt DIN 54452 pinne/hylsa  //  
Lossbrytningsmoment i Nm enligt DIN 54454, fl ytande utan åtdragningsmoment
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Olika lastförhållanden: 1 - Axiell last, 2 - Torsionslast, 3 - Böjlast, 4 - Radiell last

Skjuvhållfasthet i % vid olika metaller 
avseende fixeringstiden
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Systemen

UV-härdande lim är enkomponents, lösnings-
medelsfria och främst rumstemperatur-
härdande system. Dessa produkter härdar 
snabbt genom exponering för UV-ljus. Gene-
rellt fungerar systemet på följande sätt. Det 
fl ytande limmet, kallat monomer, är fyllt med 
fotoinitiatorer. När dessa initiatorer aktiveras 
av ljus förvandlas de till så kallade radikaler 
och polymeriseringen startar. Basen i de fl esta 
UV-lim är akryl eller epoxi.

Det fi nns tre system:

 Produkten appliceras på en av de parade 
delarna. De två delarna monteras och 
belyses därefter med UV-ljus. Fördelarna 
med detta systemet är a) Man bestämmer 
själv öppentiden, b) Mycket snabb fi xe-
ringstid efter belysning och c) Hög slutlig 
skjuvhållfasthet. En begränsning hos detta 
system är att åtminstone en av de parade 
delarna måste vara transparent och får inte 
blockera UV-strålar.

 Det andra systemet kallas katjonisk lim-
ning. Limmet appliceras och aktiveras med 
UV-ljus. Delarna positioneras därefter och 
den slutliga hållfastheten kommer att nås 
senare vid rumstemperatur utan att det be-
hövs något ytterligare ljus. En fördel med 
detta system är att delarna inte behöver 
vara transparenta. En nackdel är att öppen-
tiden efter belysning blir kort och den 
totala polymeriseringstiden blir längre än 
vad som beskrivits tidigare.

 Det tredje systemet är UV-lim som kombi-
neras med sekundära limningssystem. Ur 
Cyberbond´s program kan vi erbjuda två 
olika kombinationer; för det första fi nns 
det ett UV/anaerobsystem, där de synliga 
delarna polymeriseras genom UV-ljus, 
medan de delar som inte exponeras för 
UV-ljus härdar tack vare metallkontakt och 
frånvaron av luft. Slutligen kan man för 
de delar som ligger i skugga för UV-belys-
ningen tillföra värme för att möjliggöra 
fullständig polymerisation.

UV-härdande system täcker ett mycket 
speciellt fält i limvärlden. Fullgod glaslimning 
är t.ex. omöjlig att uppnå med cyanoakrylater 
på grund av åldringsproblem och epoxi kan 
vara alldeles för långsamma.

Av dessa skäl är UV-produkter optimala 
för glas mot glas eller glas mot metall-
applikationer. Med anaeroba lim låser man 
gängor, men överskottslimmet utanför 
förbandet  förblir fl ytande. Genom att an-
vända ett UV/Anaeroblim kommer fi xerings-
processen att fungera på samma sätt men 
limöverskottet, som avsiktligt kan täcka eller 
markera huvudet på en skruv, kan härdas 
med ljus. En annan typisk tillämpning för 
UV-lim är tätning av brytare och reläer.

UV-ljus, lampor och utrustning

UV-ljus och synligt ljusspektrum förklaras 
i fi gur nedan. [Fig. 1]

Våglängden minskar från VUV till synligt ljus 
hela tiden. Ur miljö- och hälsosynpunkt är 
UVA att föredra framför UVB. De fl esta UV-
lim innehåller fotoinitiatorer som fungerar 
bäst i våglängdsområdet mellan 200 och 500 
nm. Filter kan användas för att absorbera de 
våglängder som inte behövs eller önskas. Av 
denna anledning är det mycket viktigt att 
arbeta med anpassade och korrekt justerade 
maskiner. Dessutom är god hygien i arbetsmil-
jön av yttersta vikt.

Cyberbond

UV- och 
ljushärdande lim

Sid 8

Våglängdsområden

Typ av strålning ofarligt strålningsintervall

Röntgenstrålar, gammastrålar < 100 nm
UVC V(akuum) UV
 F(ar) UV
UVB
UVA

100 – 200 nm
200 – 280 nm
280 – 315 nm
315 – 380 nm

Synligt ljus 380 – 780 nm
IR, mikrovågor, radiovågor > 780 nm

UV-ljus Synligt ljus

Differentiering mellan UV och synligt ljus i nm 
Enligt DIN 5031 del 7
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Cyberbond UV- och ljushärdande lim

Användning Produkt Användningstips Viskositet Klibbfri yta Utseende ISO 10993 Kommentar

PC PMMA Al/PC Glas Glas/Stål Glas/Al [mPa*s] efter härdning Med. godk.

M
ed

ic
in

sk
a 

lim U 303 + 1.000 - 3.000 nej klar 10993-5 Plast-, glas- och metalllimning inom det medicinska 
området. Tillämpningar: t.ex. limning av nålar, katetrar, 
kontakter, syrgasmasker etc. Härdat UV-lim är resistent 
mot ETO- och gammastrålningssterilisering.

U 305 + ++ + + 800 - 1.300 nej klar 10993-5

U 306 ++ 20.000 - 60.000 tx nej klar 10993-5

In
du

st
ril

im
m

er U 3050 ++++ ++++ +++ 80 - 120 nej klar Urskiljande egenskaper är i första hand hållfastheten på 
olika substrat, viskositeten och utseendet hos polymer-
filmen. I denna produktkategori måste åtminstone en av 
de delar som skall sammanfogas vara transparent för att 
släppa igenom ljus som kan initiera polymeriseringen. 
Beroende på viskositeten kan en produkt ha kapillära 
egenskaper (U 3050), det vill säga att den tränger in  
i trånga spalter. Omvänt gäller att en produkt kan ha tix-
otropa egenskaper, d.v.s. den applicerade droppen förblir 
i applicerad form under en lång tid, vilket gör att den kan 
appliceras på vertikala ytor. En klibbfri yta hos limmet har 
betydelse när UV-limmet inte täcks av de sammanfogade 
delarna, utan i sig utgör en typ av beläggning.

U 3150 ++++ +++ +++ +++ +++ 200 - 400 nej klar, grumlig i tjockare skikt

U 3200 +++ +++ ++++ +++ +++ 800 - 1.500 ja klar

U 3250 + + + 600 - 1.300 nej klar

U 3300 ++ ++ ++ +++ +++ 1.000 - 1.500 ja klar 

U 3345 ++++ ++ 1.000 - 4.000 nej klar, gulaktig i tjockare skikt

U 3351 ++ + + 500 - 1.000 nej klar

U 3550 + 10.000 - 60.000 tx nej klar

U 3600 +++ +++ +++ +++ +++ 40.000 - 80.000 tx ja klar

Du
al

 B
on

dl
im U 3001 A + 2.000 - 4.000 - klar 2-komponents UV-lim. Medan limmet på de synliga ytorna 

härdar genom ljusbestrålning, polymeriserar limmet på de 
dolda ytorna med hjälp av den andra härdningskomponen-
ten och närvarande luftfuktighet. Blandningsförhållande 
1:1, öppentid för blandningen: ca 8 timmar.

U 3001 B + 1.000 - 3.500 - klar

U 3478 1.500 - 5.000 - blå UV/anaeroba lim för låsning och säkring av gängor etc. De 
dolda ytorna härdar med hjälp av kontakt med metall och  
frånvaro av syre. De synliga ytorna härdar med hjälp av 
ljus. Fungerar endast för metaller.

Re
ng

ö-
ra

re CB 9075 - - färglös Rengöringsmedel för doseringssystem som fyllts med UV-lim

CB 9075 - - färglös Rengöringsmedel för förbehandling av ytor  
och borttagning av ännu inte härdat limöverskott

++++ mycket bra, +++ bra, ++ tillfredställande, + tillräckligt  //  Viskositet uppmätt vid 20°C med kona/ platta; i newtonska vätskor uppmätt med kona Ø 25 mm vid 26 varv/min; vid tixotropa (TX)  
vätskor uppmätt med kona Ø 25 mm vid 0,2 varv/min  //  Temperaturområde: -30°C bis +120°C  //  Värden uppmätta med LINOP U 400/Cyberlite4 S (395 nm LED)  //  Perfekt härdning fås med följande härdningssystem:  
LINOP U 400 i kombination med Cyberlite4 S eller Cyber Flood 400 S  //  Perfekt applicering fås med följande doseringsutrustning: LINOP M 600, LINOP M 1500, M 2000

Traditionella UV-lampor

När det gäller traditionella UV-lampor sär-
skiljs mellan:

 Järndopad lampa (F-lampa)
 Denna lampa representerar det största spek-

trumet hos de tre traditionella varianterna.
 Galliumdopad lampa (G-lampa)
 Kvicksilverdopad lampa (H-lampa)

LED-teknologi

När det gäller att härda lim med UV respek-
tive synligt ljus, är inom LED-tekniken våg-
längdsområdet mycket mer fokuserat än hos 
de vanliga lamporna. Cyberbond har av olika 
anledningar beslutat att arbeta med vågläng-
den 395. En anledning är att vi arbetar i det 
synliga ljusområdet , vilket tillåter ljuset att 
penetrera även UV-ljusabsorberande delar. 
Fördelarna med LED-tekniken är följande:

 extra lång livslängd på lampan
 att stänga av och sätta på lampan påverkar 
inte livslängden negativt

 ger angivet UV-ljus direkt vid start
 ljuset genererar inte värme eller  
ozon/ luftjonisering
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 minimal strömförbrukning
 mycket liten storlek, men extremt  
kraftfull prestanda

LED-lampor avger enbart kallt ljus och gene-
rerar inte värme. Därför är de predestinerade 
för användning på temperaturkänsliga delar.

Limningsprocessen

Förutom typ av lampa och ljusintensitet, på-
verkas polymeriseringsprocessen av:

 Avstånd från lampan till limmet 
 Limskiktets tjocklek
 Belysningstid
 Detaljernas transparens
 Detaljernas förmåga att absorbera UV-ljuset
 Lampans ålder

Olika applikationer är möjliga: Limning, lås-
ning, fixering, tätning, ingjutning och inkaps-
ling, beläggning och märkning.

Valet av lim beror naturligtvis på vad som be-
hövs. Viskositet och utflytningsegenskaper är 
mycket viktiga parametrar. Några frågor som 
måste ställas är:

 Skall limmet penetrera eller ska det stanna 
där det appliceras?

 Är det optiska intrycket viktigt?
 Är det nödvändigt att få en helt färglös 
och transparent produkt? 

 Önskas en limbeläggning eller märkning?
 Är produktionsprocessen snabb och kräver 
ett snabbt system eller passar ett långsam-
mare system bättre?

 Är det nödvändigt att ytan blir klibbfri?
 Skall limbeläggningen vara hård eller mer 
flexibel?

 Krävs medicinska godkännanden? etc.

Engångsprodukter  
för medicinska applikationer
UV- och ljushärdande lim används ofta vid mon-
tering av medicinska instrument. De används 
t.ex. för limning av nålar i plastsprutor. Cyber-
bond har utvecklat U 303 och U 306, som är 
två UV-produkter i det medicinska sortimentet. 
Dessa är godkända enligt följande: ISO 10993-5: 
Test för cytotoxicitet in vitro. I en Agar diffu-
sionstest kontrolleras om produkten förstör en 
cellodling.



Cyberbond

Övriga produkter

CB 9056 Primer  
för cyanoakrylater

Primern Cyberbond 9056 gör det möjligt  
att limma opolära material som t.ex. Poly-
eten (PE), polypropylen (PP), Polyoxy- 
metylen (POM) samt moderna Termoplastiska 
Elastomerer (TPE) med hjälp av Cyberbond 
cyanoakrylatlim. Cyberbond 9056 förändrar 
ytspänningen. Fördelarna är:

 höghållfast limning av material som  
tidigare inte kunde limmas

 en snabb och enkel metod för att  
förbättra limning

 mer flexibelt materialval.

Cyberbond 9056 kan penslas på de mot- 
gående delarna. Efter avdunstning kan Cyber-
bond cyanoakrylatlim appliceras omedelbart. 
De primade delarna kan också temporärt  
lagras upp till 24 timmar.

CB 9060 D-Bonder serien  
för Cyanoakrylater

CB 9060-serien löser och tar bort cyano- 
akrylatlim. Dess kemiska bas är en organisk ester.  
I motsats till traditionella lösningsmedel är 
CB 9060-serien känd för att nästan inte vara 
brännbar (flampunkt 109°C). CB 9060-serien är  
speciellt avsedd för:

 rengöring av doseringsutrustning med  
fördelen att man undviker att lämna 
kondensfukt inne i systemet. En möjlig 
förpolymerisering inne i doseringssystemet 
förhindras. (CB 9060) 

 rengöring av doseringsmunstycken, verktyg 
m.m. som har varit i kontakt med cyano- 
akrylatlim. (CB 9060)

 lösa upp och avlägsna cyanoakrylatlim från 
ytor, kläder m.m. (CB 9065, CB 9066 Gel).

CB 9090, 9096 Aktivator  
för cyanoakrylater

Cyberbond Activator accelererar polymerise-
ringen av cyanoakrylatlim. Användningen av 
Cyberbond Activator är nödvändig när:

 ogynnsamma miljöförhållanden  
(torr luft, kyla) 

 råder större spalter skall överbryggas
 om inaktiva material är involverade

Cyberbond Activator kan appliceras på två 
olika sätt:

 Förapplicering: Applicera Cyberbond 
Activator på ena sidan och låt avdunsta. 
Applicera Cyberbond cyanoakrylatlim på 
andra sidan, montera snabbt och låt  
limmet polymerisera.

 Efterapplicering: Denna applicering görs 
genom användning av en lämplig spray-
ventil. Spraya liten mängd på ytan av det 
återstående, icke härdade limmet och  
låt polymerisera fullständigt.

CB 9090 (Acetonbaserad) och CB 9060 (Hep-
tanbaserad) är tillgänglig som en vätska i lös-
vikt eller som en 200 ml aerosol.

CB FF 303 EU vätska
och CB FF 304 EU Aerosol

Dessa aktivatorer är speciellt utvecklade för 
polymerisering av Frame Fast® cyanoakrylater 
i grafisk industri. Aktivatorn appliceras på den 
flytande, ohärdade cyanoakrylaten. Limmet  
polymeriseras mycket snabbt så att du kan  
justera överflödig textil och stretchmaskinen 
kan användas för nästa screen, vilket påskyndar 
monteringen avsevärt.

CB Conditioner Pen  
för cyanoakrylater

Cyberbond tillhandahåller en kombinerad  
Primer/aktivator i en filtpenna. Applicera Con-
ditioner innan du använder cyanoakrylater  
(se föregående beskrivning av primer och akti- 
vator). Den största fördelen med Cyberbond 
Conditioner på filtpenna är att ytan som ska  
limmas även rengörs, vilket ger en  perfekt  
rengjord och konditionerad yta. Dessutom är 
dessa pennor inte klassade som farligt gods  
enligt europeisk kemikalielagstiftning.

CB 9070 Rengörare  
för UV Doseringsutrustning

CB 9070 är ett flytande rengöringsmedel för 
doseringsutrustningar fyllda med UV-lim.

CB 9075 Rengörare UV

CB 9075 är utvecklad för att förbehandla ytor 
innan limning med UV-lim. Även överskott av 
icke polymeriserat lim kan tas bort.

CB 9191 Aktivator  
för anaeroba lim  
och tätningsmedel

Cyberbond 9191 Aktivator påskyndar poly- 
merisering av anaeroba lim och tätnings- 
medel. Användningen av Cyberbond Akti- 
vator är nödvändig när:

 ogynnsamma miljöförhållanden råder (kyla)
 överbryggning av större spel krävs 
 inaktiva material är inblandade.

Applicera Cyberbond 9191 på ena ytan. Appli-
cera Cyberbond anaeroblim på de andra ytan, 
montera snabbt och låt limmet polymerisera. 
CB 9191 finns tillgänglig i vätskeform.

CB 9999 Rengörare  
och avfettare

Cyberbond 9999 är en ozonvänlig universell 
rengörare för metaller. Olja, fett och smuts 
förhindrar ofta korrekt limning. Av denna 
anledning skall metalldelar som skall limmas 
rengöras och avfettas innan limning. Spraya 
Cyberbond 9999 på de smutsiga ytorna, låt 
produkten verka och torka bort. Cyberbond 
9999 är även lämplig för borttagning av lim-
rester och fogmassa. CB 9999 finns tillgänglig 
i vätskeform och i en 500 ml Aerosol.

LINOP DT Doseringsspetsar

Cyberbond erbjuder en rad olika metall- och 
plastdoseringsspetsar. Här kan du se de plast- 
doseringsspetsar som används på cyanoakrylat-
flaskor. Dessa doseringsspetsar ger en mycket 
exakt applicering droppe för droppe. Vi skiljer 
mellan:

Gula doseringsspetsar för nya munstycket:
LINOP DT s (liten) 
LINOP DT m (medium)
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Cyberbond

LINOP Utrustning

Härdning med LED

LINOP U 400

LINOP U 400 är basenheten för att köra Cy-
berlite4 S LED-spotlight eller CyberFlood 400 
S LED strålkastare. Upp till 4 Cyberlites kan 
anslutas parallellt med den här enheten. Med 
LINOP splitter kan detta utökas till upp till 12 
Cyberlites. Alternativt kan LINOP U 400 köra 
upp till två Cyber-Flood 400 S LED-lampor. 

LINOP Cyberlite4 S  
(Spotlight)

Cyberlite4 S UV LED-ljus är en mycket kraft-
full och kompakt LED-spotlight. Cyberlight4 S  
fungerar bäst vid 395 nm våglängd. Av  
säkerhetsskäl är Cyberlite4 S utrustad med en 
temperatursensor. För att fokusera ljuset är 
Cyberlite4 S  försedd med ett linssystem.

CyberFlood 400 S  
(Strålkastare)

CyberFlood 400 S består av 4 kluster LED- 
lampor med 10 watt vardera (det finns  
9 ljuschips per lampa) och arbetar vid en våg-
längd på 395 nm. Varje LED-kluster är täckt 
av en asfärisk kondensorlins. Ljuset som når 
utsidan reflekteras av sidospeglar så att det 
blir jämnt fördelat. Det är inga problem att 
kombinera flera CyberFlood 400 S lampor 
med varandra. CyberFlood 400 S är utrustad 
med sensorer som indikerar om det avgivna 
ljuset inte är tillräckligt. En LINOP U 400 kan 
maximalt köra två CyberFlood 400 S lampor.

Enheten 
LINOP U 400 / Cyberlite4 S eller 
LINOP U 400 / CyberFlood 400 S

Alla enheter är särskilt lämpade att använ-
das i en PLC-styrd process. Tack vare sensorer 
kontrolleras konstant om de LED-lampor som 
är anslutna till LINOP U 400 enheten faktiskt 
fungerar och om lamporna avger tillräckligt 
med ljus. Detta garanterar ökad säkerhet i 
produktionen.
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Dosering

LINOP M 600, LINOP M 1500 och
LINOP M 2000 Doseringsenheter

De mikroprocessorstyrda LINOP M 600, LINOP 
M 1500 och LINOP M 2000 doseringsenheter 
är de viktigaste delarna i doseringssystemen 
för Cyberbond cyanoakrylater, anaerober 
och ljushärdande lim. Som kompakta bords- 
enheter är de lämpliga för alla arbetsplatser 
där exakta och reproducerbara doserings-
mängder krävs. Elektroniken kan också an-
vändas för att integrera doseringssystemen 
i serieproduktionslinjer. Styrenheterna är  
utvecklade för att kunna applicera mycket  
små droppar såväl som programmerade 
strängar. Utrustningarna kan nästan kallas 
”underhållsfria”.

Skillnaden mellan de tre enheterna är  
följande: LINOP M 600 är en så kallad patron-
doseringsenhet. Med hjälp av lufttryck appli-
ceras produkten direkt ur en patron respektive 
spruta. Den är mycket lämplig för högviskösa 
UV-lim. LINOP M 1500 styr de pneumatiska 
ventilerna LINOP VCA (Cyanoakrylat, UV-lim) 
eller LINOP VAN (anaerob) och enheten LINOP 
M 2000 arbetar med den elektriskt styrda ven-
tilen LINOP EM 24.

LINOP doseringsenheter för Cyberbond  
reaktiva lim har utvecklats med den senaste  
kunskapen inom mikroelektronik. Egens- 
kaperna är:

 Mikroprocessorer för varje kontrollsteg 
 Driftslägen singel/permanent  
impuls tillgänglig 

 Låg spänning 24 V  
extern nätdel ~ 230 V 

 Larm vid tom behållare när du använder 
ett tryckkärl med nivåkontroll 

 Startsignalen är potentialfri
 Förlängd doseringstidsintervall  
(från 0,01 till 99,99 s) 

 Utökad elektronisk tryckkontroll  
(0,01 till 2,00 bar) 

 5 möjligheter att lagra individuella  
tryck- och tidsregleringar 

 Integrerad flexibel ventilhållare
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Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna CyberFacts  
får reproduceras utan tillstånd av Cyberbond.

De uppgifter som nämns i denna CyberFacts, särskilt rekommenda-
tioner för applicering och användning av våra produkter är baserade 
på vår senaste kunskap och erfarenhet. På grund av det faktum  
att så många olika material är inblandade och att många applika-
tionsparametrar är utanför vår kontroll, rekommenderar vi starkt  
att göra erforderliga tester för att garantera att Cyberbond produk-
terna är lämpliga för den avsedda processen och applikationen.  
Med undantag för uppsåtliga handlingar avsäges härmed uttryck-
ligen allt ansvar baserat på sådana rekommendationer eller någon 
muntlig rådgivning.




