
Lim och tätningsmedel för Industriapplikationer



Vill du effektivisera din produktion, minska kostnad-

erna och höja kvaliteten på dina produkter? Då ska 

du testa att köpa dina lim och tätningsmedel från oss 

på Gleitmo. Med produkter från de bästa tillverkarna, 

lång erfarenhet och hög teknisk kompetens hittar vi de 

bästa lösningarna för just din verksamhet. 

Lim och tätningsmedel för både enkla och krävande uppdrag. 
Gleitmo erbjuder ett heltäckande limsortiment – från strukturlim för bärande 
limningar vid konstruktion till snabblim med många olika användningsområ-
den. Vi kan förenkla och effektivisera din produktion, och på så sätt minska 
dina kostnader. Det finns mycket att vinna på att konsultera oss redan på 
planeringsstadiet. Alltför ofta testas limning som sammanfogningsmetod i ett 
sent skede som ersättning till andra metoder som misslyckats. Men genom 
att anpassa konstruktionen för limning från början kan man utnyttja limning-
ens alla fördelar maximalt.   
 I vårt breda sortiment hittar du dessutom tätningsmedel som tätar mot 
bland annat fukt, värme, vatten, kemikalier av olika slag, vacuum och gaser. 
Våra produkter gör att du slipper läckage och därmed kostsamma kvalitets-
problem. En annan fördel är att du genom att korta ner produktionsprocess-
en kan optimera produktionskostnaden för dina kunder. 
 Våra kunder finns främst inom plast och komposit- samt transportindu-
strin men vi är även stora inom stålverk, spårbunden trafik, vitvaror och övrig 
industri. I ryggen har vi enbart stora välkända leverantörer som Axson, ITW 
Plexus, Cyberbond, Threebond och ACC Silicones.  

Välkommen till Gleitmo!
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METYLMETAKRYLATLIM (MMA)

Plexus MMA-lim är speciellt formulerade för att ge tillförlitliga 

limfogar på ett brett spektra av material, inklusive många 

av dagens avancerade och svårlimmade plaster, kompositer 

och metaller. Plexus MMA-lim kan normalt användas utan 

före gående slipning eller annan förbehandling, vilket minskar 

behovet av avfettningsmedel och reducerar produktionstiden 

markant. Eftersom limmen härdar snabbt i rumstemperatur 

behövs ingen värmehärdning och hanteringen blir därmed 

snabbare och billigare. Efter härdning bildar Plexus MMA-lim 

en höghållfast, elastisk limfog med mycket bra skjuv-, riv- och 

slaghållfasthet, även vid temperaturer ned till -50ºC. Plexus 

MMA-lim kan malas ned och återvinnas med många av dagens 

moderna termoplaster utan negativ inverkan på det återvunna 

materialet.

Fix.tid, 
min

@ +25°C
Produkt

Spaltfyllnad
mm

Temp.
område °C

Färg Hållfasthet
Skjuv/drag

N/mm²
(ASTM 1002)

Brottöjning
%

(ASTM D368)

Viskositet
cP

Öppentid, 
min

@ +25°C

PLEXUS MA300
Höghållfast universal kräm 4-6 12-15 4 20,5-24 15-25 -55/121 40-60000

PLEXUS MA310
Svårlimmade plaster kräm/svart 15-18 30-35 4 20,5-24 5-15 -55/121 40-60000

PLEXUS MA320
Låga temperaturer vit 8-12 25-30 8 10,3-13,7 100-140 -55/121 100000

PLEXUS MA3940
Sprickkänsliga plaster vit 12-15 25-30 4 10,3-13,7 125-175 -55/121 135000

PLEXUS MA3940 LH EU 
Snabb fixering, universal blå 4-5 8-10 4 9,5-11 75-100 -55/121 120000

PLEXUS MA420 blå/
Höghållfast universal svart/kräm 4-6 15-18 8 12-15,5 100-125 -55/121 100000

PLEXUS MA420 FS
Snabb fixering blå 1-2 3-4 4 8,9-11 5-15 -40/82 80000

PLEXUS MA422
Universal med medellång öppentid blå 17-24 35-40 10 10,3-12,4 75-100 -55/120 100000

PLEXUS MA425
Universal med lång öppentid blå 30-35 80-90 10 10,3-12,4 120-140 -55/121 100000

PLEXUS MA530
Höghållfast universal, medellång öppentid grå 30-35 90-160 18 13,1-15,2 130-170 -40/82 150000

PLEXUS MA550
Marinapplikationer, UV-stabilt vit 40-45 70-75 10 8,9-12,4 35-45 -55/121 130000

PLEXUS MA560-1
Höghållfast universal, lång öppentid grå 55-70 160-190 25 9,6-11 150-180 -55/121 200000

PLEXUS MA590
Höghållfast universal, lång öppentid, stora spalter grå 90-105 180 37 9,7-12,4 130-160 -55/121 200000

PLEXUS MA830
Primerfri metallimning grå 4-6 20-25 12 15,8-19,3 30-60 -55/82 100000

PLEXUS MA920
Universal, reducerad lukt blå 4-8 15-18 8 10,3-13,7 80-100 -55/121 100000

PLEXUS MA1020
Universal, låg krympning blå 4-6 15-20 10 8,62-11 90-110 -55/121 110000

PLEXUS MA1025
Låg krympning/lukt, stora spalter blå 20-25 40-45 25 5,8-8,2 90-110 -55/121 190000

PLEXUS MA2045
För vertikala ytor, mycket stora spalter blå 40-45 100-135 50 10-14 100-120 -40/82 190000

PLEXUS MA2090
För vertikala ytor, mycket stora spalter blå 90-100 180-210 50 10-12 100-120 -40/82 190000
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PLEXUS MA8120
För primerfri limning av metaller grå 18-22 75-90 9,5 12,4-15,8 45-65 -40/82 40-70000

PLEXUS MA8110
För galvade metaller grå 9-11 35-50 9,5 12,4-15,8 10-20 -40/82 40-70000

PLEXUS MA515
Höghållfast universal, kort öppentid svart 10-15 30-35 18 13,8-17,2 TBC -40/120 140-200000



EPOXYLIM

Epoxylim är den vanligaste limtypen bland härdlimmen och be-

traktas som ett ”allround-lim”. Epoxylim finns både i flytande 

och pastös form och som en- respektive tvåkomponentslim, 

och fungerar mycket bra på järn, stål, aluminium, brons, glas, 

keramik, betong, koppar, trä och många plaster. Adhesionen 

är god mot de flesta material och krympningen är minimal då 

ingående ämnen förbrukas vid härdning. Värmebeständigheten 

är relativt god vid härdning vid rumstemperatur men kan på 

vissa epoxytyper förbättras med värmehärdning. För att få 

optimala slutegenskaper bör epoxylim, med undantag av de 

extremt snabbhärdande versionerna, värmehärdas. Hållfast-

hetsvärdena beror på temperaturen. Sortimentet är stort varför 

man oftast kan få ett lim med exakt de önskade egenskaperna.

Fix.tid, 
min

@ +25°C
Produkt

Hårdhet
Shore 

D1/D15
ISO 868:2003 

Temp.
område °C

Färg Hållfasthet
Skjuv/drag

N/mm²
ISO 4587:2003

Brottöjning
%

ASTM D368

Viskositet
mPa.s

Öppentid, 
min

@ +25°C

ADEKIT A130 / H9930 
Snabbhärdande bärnsten 6 15 80/77 20-27 3 -40/60 45000

ADEKIT A135
Snabbhärdande, universal bärnsten 6 15 80/77 20-27 3 -40/60 15000

ADEKIT A140 / H9940 beige/
Hög hållfasthet, metallimning brun/svart 30 270 80/77 16-21 2 -40/100 430000

ADEKIT A145 / H9945 
Universal, lång öppentid, stora ytor bärnsten 80 420 75/73 18-32 24 -40/80 30000

ADEKIT A155 / H9955 
Lång öppentid, stora ytor vit 120 480 84/80 18-22 8,5 -40/120 160000

ADEKIT A170
Tixotropt, för metall och komposit ljusgrå 30 210 83/80 21-24 5 -40/100 tixotrop

ADEKIT A171 / H9971 
Honeycomb-paneler, komposit, brandhämmande beige 30 210 83/80 18-20 5 -40/100 130000

ADEKIT A175 / H9975 
För metall och komposit grå 70 600 80/75 20-21 5 -40/120 940000

ADEKIT H9950
Låg utgasning, aerospace gul >120 - 80 (D1) 18 - - 65000

ADEKIT H9950 T
Låg utgasning, aerospace, stora ytor gul >120 - 80 (D1) 18 - - 200000

ADEKIT H9951
Hög hållfasthet, stora ytor, åldringsresistent skär 50 360 75/73 27-29 10 -40/100 9000

ADEKIT H9951 T
Stora ytor, paneler skär 50 360 75/73 23-26 7 - 22000
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ADEKIT H9011
Universal ljusgul 420 - 17-24 9 -40/120 30-50000100

ADEKI H9952T
Stora ytor, åldringsresistent, självutsläckande svart 120 360-480 85 17-26 3 -40/150 90-200000



POLYURETANLIM 2K

Polyuretanlim är mest kända för sin flexibilitet och elasticitet, 

vilket ger dem utmärkt resistens mot vibrationer, slag och låga 

temp eraturer. De lämpar sig därför särskilt för t ex flexibla 

fogar, limning av metaller och kompositer, fogar utsatta för 

vibrationer och slag/chock, limning av termoplaster, krets-

kortslimning, fogar som kräver god rivhållfasthet, limning av 

elastomerer, glas och marina applikationer. För att få maximal 

vidhäftning är det ofta nödvändigt med någon form av för-

behan dling såsom t ex avfettning med lösningsmedel, meka-

nisk ytbehandling eller kemisk ytbehandling. 

Fix.tid, min
@ +25°C

>1 MPa skjuv

Hårdhet
Shore 

D1/D15
ISO 868:2003 

Temp.
område °C

Färg Hållfasthet
Skjuv/drag

N/mm²
ISO 4587:2003

Brottöjning
%

ISO 527:1993 

Viskositet
Pa.s

Öppentid, 
min

@ +25°C
Produkt

ADEKIT A210 + ADEKIT H6210
Karosserier, metall, komposit. Lång öppentid. grå  45 300 50/45 10 (Al) 77 -40/80 5500

90/95 ADEKIT A220 (H6220 + H6280)
Karosserier, komposit, stora serier grå 9 90  (Shore A) 16 (Al) 95 -40/80 600

ADEKIT 230
Komposit och metall, dynamiska laster, snabb beige 6-8 30 70 (D) 15 (Al) 30 -40/110 pastös

ADEKIT 231 BE
Komposit och metall, dynamiska laster, snabb beige 3-4 - 70 (D) 15 (Al) 30 -40/110 pastös

60 

 

grå 30 240 (Shore D) 14 MPa (Al) 60 -40/100 tixotrop

ADEKIT 251 65 
Reparation av flexibla detaljer svart 8 60  (Shore A) - 300 -40/80   trög vätska

ADEKIT 252 70-75 
Flexibel limning, kaross, marin etc svart 8 60  (Shore A) 11 300 -40/80 tixotrop

ADEKIT 253 25-30
Reparation av flexibla detaljer, mycket snabb svart 2 -  (Shore A) 2 1200 -40/70   trög vätska

ADEKIT 280 BK
Kompositer, stora serier svart 10 45 60/52 15 (Al) 80-90 -40/110 600

ADEKIT 290 (H6290 + H6280)
Kompositer, stora serier, mycket snabb beige/svart 3 10 60/52 15 (Al) 80-90 -40/110 600

ADEKIT 299
Extremt snabb svart <1 1-1,5 60 (D1) 14 (Al) 25-30 -40/110 pastös

ADEKIT H6179 BG + ADEKIT H6280 90 
Kompositer på metallstrukturer, honeycomb beige 6,5 - (Shore A) 14 (Al) 60 -40/100 tixotrop

ADEKIT H6203 90 
Sandwichpaneler bärnsten 40 420 (Shore A) 9 (Al) 400 -40/80 6

ADEKIT P4202 + ADEKIT P4001/4002/4003 0,225/ 
Honeycomb, trä, plåt, polyester, komposit brun 50/50/60 360 60/55/45 13/12/10 (Al) 100/100/140 -40/100 0,125/0,02

ADEKIT P4203 + ADEKIT P4002 
Lösningsmedelsfri, semiflexibel vit 50 360 56/42 15 (Al) 110 - 1,4

ADEKIT P4302
Honeycomb, trä, plåt, polyester, komposit grå 45 - 80 (D1) 18 (Al) 10 -40/100 13
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ADEKIT A211 BG
Elkomponenter, självutsläckande FAR 25,853. grön 40 - 95A 10 (Al) 80 -40/80 pastös

ADEKIT 257 
Bondline-känsliga plaster, flexibel. svart 5 - 50 A 5 (Al) 350 -40/80   pastös

ADEKIT 722 
Automotive komposit svart 6-8 45-60 60-70 (A) 4 (Al) -40/80 pastös100 

ADEKIT A236
Stora kompositdetaljer, metaller, flexibel



SMÄLTLIM

Power Adhesive´s breda smältlimprogram erbjuder många 

fördelar.  De fixerar snabbt, med öppentider från 5 sekunder till 

8 minuter, vilket eliminerar behovet av fixturer och andra fast-

hållningsverktyg. Produkterna ger tillförlitliga fogar över lång 

tid, god motståndskraft mot kemikalier, oljor och varierande 

temperaturer. Smältlim har många användningsområden, 

t ex kartonger och förpackningar, möbler och hantverk, golv, 

elektronik och dekoration. Några av limsorterna appliceras 

genom sprayning. Våra smältlim är, till skillnad från många 

andra limtyper, inte hälsoskadliga och förbrukas helt vid 

 användning vilket minskar arbetsmiljöproblemen och reducerar 

avfallsmängden.

Öppentid, 
min

@ +25°C

Mjukningspunkt
12/43mm, °C

ASTM E28

Viskositet, cps
@ +180°C
12/43mm
ASTM 3236

Färg Applicerings-
temperatur

°C

Temp.
område °C

Bas

TECBOND 1X 
För papper, kartong och trä bärnsten synt. polymer medium 90/95 180 – 195 -20/75 3500/1600

TECBOND 14 
Snabbt förpackningslim med hög output brun synt. polymer kort 113 195 -10/85 2000

TECBOND 1942 
Monteringslim för många plaster brun synt. polymer lång 90 180 -10/80 3000

TECBOND 213 
Universal, porösa ytor bärnsten synt. polymer lång 90/88 195 -15/75 6000/5500

TECBOND 214 
Snabbt förpackningslim brun synt. polymer kort 102 195 -10/85 4000

TECBOND 23 
Universal, bra vidhäftning bärnsten synt. polymer lång 88 195 -20/75 5000

TECBOND 232 
Spaltfyllnad och porösa material klar/transp synt. polymer medium 87 195 -30/75 9500

TECBOND 240 
För trä, keramer och många plaster klar/transp synt. polymer lång 87 195 -30/75 5500

TECBOND 246 
Spaltfyllnad och porösa material klar/svart synt. polymer medium 86 195 -30/75 12000

TECBOND 260 
Universal, lång öppentid bärnsten synt. polymer medium 90 195 -12/70 7000/2000

TECBOND 261 
Hög output, lång öppentid, hög hållfasthet brun synt. polymer lång 85 195 -20/75 2400

TECBOND 263 
För polypropen och förhöjda temperaturer ljusbrun syntetisk medium 150 190 – 200 -20/105 10000

TECBOND 265 
För polyolefiner brun synt. polymer medium 117 195 -40/80 3500

TECBOND 267 
För polyolefiner och höga temperaturer brun synt. polymer lång 150 195 -30/110 3000

TECBOND 342 
Kartonglimning, greppar omgående vit synt. polymer mkt kort 100 195 -10/75 7000

TECBOND 410 
Sprayappliceras brun synt. polymer lång 125 180 – 195 -24/100 3500

SPRAYTEC 420 
Sprayappliceras, lång öppentid 3 min bärnsten synt. polymer lång 105 180 -13/90 4500

TECBOND 425 
Sprayappliceras, öppentid 3 min, hög output bärnsten synt. polymer lång 105 180 -15/80 3000

SPRAYTEC 430 
Sprayappliceras, öppentid 6 min bärnsten synt. polymer mkt lång 105 180 -14/80 4000

TECBOND 5 
Hög output, lång öppentid brun synt. polymer lång 100 130-195 -20/70 1400

TECBOND 7713 
Höga temperaturer div polyamid medium 115 160 – 215 -30/70 5000

TECBOND 7718 
Inkapsling elektronik div synt. polymer kort 160 180 – 215 -10/135 1000

TECBOND 7784 
Hög hållfasthet, bra vidhäftning på svåra material 

TECBOND 7785 
Höga temperaturer, kemikalieresistent bärnsten synt. polymer medium 155 195 – 215 -10/135 5500

TECBOND LM 44 
Låg smältpunkt vit synt. polymer kort 100 130-160 -7/75 1000
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Produkt 

bärnsten polyamid medium 135 195 – 215 -60/105 6000



ANAEROBLIM

Anaeroba lim används för att täta och låsa metalldelar, ofta till 

motorer och växellådor inom fordonsindustrin. De är enkompo-

nents produkter som härdar vid rumstemperatur då tillgången 

till syre upphör. Limmet förblir inaktivt så länge det är i kontakt 

med syre. Limmets i många fall goda kapillära egenskaper 

gör att det tränger in även i de allra minsta hålrummen vilket 

ger en nästan 100-procentigt utfylld limfog som är resistent 

mot både vibrationer och slag samtidigt som den skyddar mot 

läckage och korrosion. En härdad produkt är kemiskt neutral 

och i hög grad resistent mot värme, fuktighet och flertalet 

kemikalier.

Färg
Produkt

Fix.tid, 
min 

@ +25°C

Lossbrytnings-
moment, Nm

(3/8”-16)

Temp.
område °C

Viskositet
@ +25°C

mPa.s

CYBERBOND RH 98 
Dynamiskt belastade lager, axlar etc grön 20-40 28-48 26-45 -50/+200 2200-3400tx

CYBERBOND RH 99 
Dynamiskt belastade växellådsdelar etc grön 20-40 22-38 22-38 -50/+150 1600-2200tx

CYBERBOND RL 65  
Gängor, lager och bussningar. Kapillär. Mycket lågviskös. grön 20-40 12-24 16-24 -50/+150 8-15

CYBERBOND RL 67 
Gängor, lager, bussningar, tappar etc. Kapillär. Lågviskös.  grön 15-30 25-43 21-38 -50/+150 60-150

CYBERBOND RM 82  
Gängor, lager, bussningar, tappar etc. Kapillär. För mässing.  grön 15-30 21-33 25-44 -50/+200 400-700tx

CYBERBOND RM 88  
Gängor, lager, bussningar, tappar, rotorer etc grön 15-30 25-43 25-44 -50/+200 400-800

CYBERBOND SH 22 
Rör– och flänstätning. Ersätter packningar. vit 90-180 6-12 5-10 -50/+150 6000-9000tx

CYBERBOND SH 27  
Rör– och flänstätning. DVGW-godkänd (dricksvatten). gul 15-30 6-14 6-12 -50/+150 20000-30000tx

CYBERBOND SH 55  
Flänstätning. Ersätter packningar. röd 30-60 12-20 6-12 -50/+200 12000-18000tx

CYBERBOND SH 58  
Flänstätning. Ersätter packningar. Spaltfyllande.  röd 80-160 6-13 6-13 -50/+150 30000-50000tx

CYBERBOND SM 40  
Hydraulik– och pneumatik. Fingängor. brun 30-60 14-22 10-16 -50/+150 200-400tx

CYBERBOND SM 77  
Dynamiskt belastade lager, axlar etc grön 15-30 26-45 26-45 -50/+200 1300-2100tx

CYBERBOND TH 62  
Spaltfyllnad röd 20-40 17-28 18-30 -50/+150 1000-2000

CYBERBOND TM 11  
Enkel demontering. Precisionsskruv. violett 30-60 4-12 4-6 -50/+150 250-500tx

CYBERBOND TM 44  
Låsning av skruvförband. Demonterbar med vanliga verktyg. blå 15-30 10-20 10-16 -50/+150 600-1200tx

CYBERBOND TM 66 
Permanent låsning av skruv, tappar etc grön 20-40 20-30 15-22 -50/+150 500-800

CYBERBOND TT 27  PUMP GEL  
Demonterbar tätning av rör och flänsar. Hög viskositet. gul 15-30 6-12 6-12 -50/+150 20000-30000tx

CYBERBOND TT 44 PUMP GEL  
Gänglåsning med spaltfyllande egenskaper blå 15-30 13-22 9-15 -50/+150 20000-30000tx

CYBERBOND TT 62 PUMP GEL  
Gänglåsning med spaltfyllande egenskaper röd 15-30 20-35 15-25 -50/+150 15000-25000tx

CYBERBOND TT 69 PUMP GEL  
Låsning och tätning av gängor. Limning av lager, bussn. etc. grön 60-80 20-40 10-20 -50/+150 4000-8000tx

THREEBOND 1110B  
Flytande packning vit 60-120 8-16 - -50/150 35000

THREEBOND 1132  
Flytande packning skär 10 12 - -80/180 10000

THREEBOND 1133EC   
Flexibel flytande packning blå 20 - <7 -60/150 100000-140000

Hållfasthet
Skjuv

N/mm²
DIN 54452
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SILIKONLIM/-TÄTNING

Silikonbaserade lim kännetecknas av god flexibilitet, god re-

sis tens mot vatten, solljus, temperaturer, fluktuerande tempe-

r a  turer, kemisk påverkan och åldring. De är därför idealiska 

i applikationer i miljöer där andra typer av lim inte fungerar: 

utomhusfasader, våtrumsutrymmen och till och med under 

vatten. Deras flexibilitet gör dem även lämpliga i applika tioner 

där fogrörelser kan påverka limfogen. I sådana fogar gör 

limmets flexibilitet att fogen inte blir förstörd av dragkrafter, 

skjuvning eller tryckpåkänningar. Fogen återtar dessutom 

sin ursprungliga form när den avlastas. Silikonlim är därför 

idealiskt t ex i glas- och fönsterkonstruktioner, där fogdelarna 

expanderar olika mycket vid temperaturfluktuationer. 

Limhållfastheten är dock relativt låg jämfört med andra 

 limtyper.

Fix.tid, min
@ +25°C

>1 MPa skjuv 
Produkt

Hårdhet
Shore D1/D15
ISO 868:2003 

Temp.
område °C

Färg
Hållfasthet
Skjuv/drag

N/mm²
(ISO 

4587:2003)

Brottöjning
%

(ASTM D368)

Viskositet
mPa.s

Öppentid, min
@ +25°C

SILCOSET 151
Livsmedelsanpassad, flytande vit acetat 10 >3 2,93 180 -60/300 210000

SILCOSET 152
Tixotrop tätning vit  acetat  2  >3 2,31  240  -60/+300  pastös

SILCOSET 153
Tixotrop tätning transparent acetat 4 >3 2,32 280 -60/250 pastös

SILCOSET 158
Höga temperaturer svart acetat 4 >3 2,30 290 -60/300 pastös

AS1421 16min 
Värmeledande grå addition värmehärd @100°C 2,20 105 -50/210 pastös

AS1502
Livsmedelsanpassad grå acetat 4 >3 3,00 205 -50/300 pastös

AS1504
Höga temperaturer röd acetat 4 >3 2,50 410 -50/300 pastös

AS1622
Flytande, neutral svart oxim 13 3 1,90 390 -50/275 23500

AS1700
Tixotrop tätning, neutral transparent alkoxy 10 2 2,43 545 -50/200 pastös

AS1701
Brandhämmande, neutral svart alkoxy 3 3 2,35 200 -50/220 pastös

AS1723
Flytande, neutral transparent  alkoxy  11  3  1,00  216  -50/+200  72000

AS1726
Flytande, neutral transparent  alkoxy  10  3  1,52  141  -62/+200 3100

AS1740
Flytande, neutral, ingjutning transparent alkoxy 18 1 2,50 400 -62/200 40000

AS1745T
Hög hållfasthet, MIL-A-46146B transparent alkoxy 45 1 6,90 775 -62/200 pastös

AS1802
Värmeledande, neutral grå aceton 4 >3 3,90 103 -50/220 350000

AS1803
Värmeledande, neutral vit aceton 4 >3 2,80 94 -50/220 350000

AS1820
Flytande, neutral vit aceton 6 >3 1,10 330 -50/220 30000

AS1821
Flytande, neutral svart aceton 10 3 0,85 200 -50/220 20000

EGOSILICON 120 HS  
Höga temperaturer röd/svart acetat 10-20 3 - 100 -60/250 pastös

Dammtorr, 
min @ +23°C, 

65% RF
Produkt

Härdtid
mm/24 tim

Temp.
område °C

Färg Hållfasthet
Drag

MPa BS 903 A2

Brottöjning
%

BS 903 A2

Viskositet
mPa.s

Härdsystem
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Produkt

THREEBOND 1215
Flytande packning motor/växellåda grå oxim - - 1,47 320 -60/250 pastös

THREEBOND 1216E
Flytande packning motor/växellåda grå oxim 6 - 2,45-2,8 330 -60/200 pastös

THREEBOND 1217P
Flytande packning motor/växellåda svart MIBKO <9 4,5 2,40 560 -60/200 pastös

THREEBOND 1227E
Flytande packning motor/växellåda svart alkoxy <15 2,5 2,30 390 -60/200 pastös

THREEBOND 1280B
Flytande packning motor/växellåda grå oxim 5-10 - 1,40 520 -60/200 pastös

THREEBOND 1281B
Flytande packning motor/växellåda röd oxim 8-13 - 4,50-5,00 200-250 -60/200 pastös

AS1525
Flytande, höga temperaturer transparent   acetat   7   3   1,00   190   -50/+250  60000

AS1604
Tixotrop, ej korrosiv svart  oxim   3  >3 2,00  250  -50/+240 pastös

AS1723
Flytande, transparent, låg lukt transparent  alkoxy  11  3   1,00  216   -50/+200  72000

AS1800
Tixotrop, neutral vit  aceton   2  3  2,20   388  -50/+220  pastös

AS1801
Tixotrop, neutral svart  aceton  2  3  2,00  320  -50/+220  pastös

AS1803
Neutral, värmeledande vit   aceton   4  >3  2,80 94  -50/+220  350000

Hållfasthet
Skjuv/drag

N/mm²
ISO 4587:2003

Dammtorr, 
min @ +23°C, 

65% RF

Härdtid
mm/24 tim

Temp.
område °C

Färg Brottöjning
%

BS 903 A2

Viskositet
mPa.s

Härdsystem
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CYANOAKRYLATLIM – SNABBLIM

Färg
Produkt 

Kemisk typ Fixeringstid
sek

Hållfasthet
Drag N/mm²

ISO 6922

Temp.
område °C

Viskositet
cPs

CYBERBOND 1008 
Lågviskös. Snabbhärdande. För metaller. klar etylester 20-50 10-26 -55/+95 9-15

CYBERBOND 1070 
Universal för metall/elastomer klar etylester 20-60 10-28 -55/+95 60-100

CYBERBOND 1603 
Högviskös. För plast mot plast och gummi. klar etylester 25-45 12-22 -55/+95 1500-2000

CYBERBOND 1699
Högviskös. För metall mot plast och elastomerer. klar etylester 20-60 15-30 -55/+95 1200-1600

CYBERBOND 2003 
Universal för plast/metall/elastomer klar etylester 10-50 10-22 -55/+95 50-100

CYBERBOND 2004 
Universal för plast/elastomer. Goda äldringsegenskaper. klar etylester 30-50 10-22 -55/+95 5-10

CYBERBOND 2006 
Snabb. För EPDM. Goda äldringsegenskaper. klar etylester 15-35 10-20 -55/+95 15-30

CYBERBOND 2008  
Extremt snabb på EPDM klar etylester 10-30 10-20 -55/+95 10-20

CYBERBOND 2011  
Universal. Snabbhärdande. klar etylester 20-50 10-22 -55/+95 65-200

CYBERBOND 2028 
Medelviskös. Universell. färglös etylester 20-35 12-22 -55/+95 160-240

CYBERBOND 2077  
Spaltfyllande. Snabbhärdande. För porösa material. klar etylester 20-50 10-22 -55/+95 600-5000 

CYBERBOND 2150 
Spaltfyllande. Långsam härdning. För porösa material.  färglös etylester 10-40 10-22 -55/+95 1500-3000

CYBERBOND 2240 
Flexibelt. Höga temperaturer. opak etylester 30-90 10-28 -55/+140 2000-4000 

CYBERBOND 2241  
Flexibelt. Höga temperaturer. svart etylester 30-90 10-28 -55/+140 2000-4000 

CYBERBOND 2243 
Snabb, delvis flexibel. För termiskt och dynam. utsatta fogar. svart etylester 30-65 10-24 -55/+140 240-360 

CYBERBOND 2244  
Snabb, delvis flexibel. För termiskt och dynam. utsatta fogar.  opak etylester 30-65 10-26 -55/+120 130-180 

CYBERBOND 2245
Snabb, delvis flexibel. För termiskt och dynam. utsatta fogar.  opak etylester 35-70 10-24 -55/+120 400-600 

CYBERBOND 2600 
Låg viskositet. För gummi, plast, trä, kartong etc. klar etylester 10-30 10-17 -55/+80 3-7 

CYBERBOND 2605  
Innehåller Neomerteknik. Medelviskös. För gummi, plast etc.  klar etylester 20-50 10-25 -55/+95 40-80 

CYBERBOND 2610 
Ytokänslig klar etylester 5-25 10-22 -55/+80 90-180

CYBERBOND 2800
Mycket snabbhärdande. För gummi. klar etylester 10-23 10-20 -55/+80 ≤4 

CYBERBOND 2999  
Tixotrop. För för vertikala applikationer och porösa material. klar etylester 45-120 10-17 -55/+95 8000-30000 tix 

CYBERBOND 5005  
Låg viskositet. Ingen blooming. klar alkoxyester 35-105 10-18 -30/+70 3-10 

CYBERBOND 5008  
Universell. Hög hållfasthet. Ingen blooming. klar alkoxyester 15-60 10-24 -30/+70 40-80 

CYBERBOND 5100  
Högviskös. Spaltfyllande. Ingen blooming. klar alkoxyester 15-45 10-18 -30/+70 800-1500 

CYBERBOND 7000  
Lågviskös. Kapillär. Annorlunda lukt. klar butylester 180-270 10-15 -30/+70 1-5 

Cyanoakrylatlim är färglösa, lösningsmedelsfria, enkompo-

nents reaktiva lim. Limmet härdar genom den katalyserande 

effekt som ytfuktigheten på fogytorna har. Limmet innehåller 

en stabilisator som förhindrar att limmet härdar i flaskan. 

Förutom tillräcklig mängd ytfuktighet krävs också ett lätt 

mekaniskt tryck för att starta härdprocessen. En hanterbar fog 

uppnås normalt redan inom 20 sekunder. Bäst limresultat blir 

det med tunnast möjliga fogar, dvs släta fogytor eller fogytor 

väl avpassade mot varandra. Cyanoakrylatlim har högst håll-

fasthet vid rumstemperatur. Både minskning och ökning av 

temperaturen ger en minskad hållfasthet.
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UV-HÄRDANDE LIM

UV-lim lämpar sig särskilt för limning av glas/metall eller glas/

glas med höga krav på optisk klarhet. Härdningstiden är bero-

ende av intensiteten och våglängden på det utravioletta ljuset 

som limfogen skall bestrålas med. När limmet applicerats på 

fogytorna och fogen bestrålas med korrekt UV-ljus så omvand-

las fotoinitiatorerna i limmet till fria radikaler som i sin tur gör 

att monomerkedjor bildas och polymerisationen är igång.          

Kemisk typ
Produkt 

Färg Fixeringstid
sek

Viskositet
2 s -1 (20 °C)

mPa.s

Hållfasthet
Drag, PC

N/mm²

Temp.
område °C

CYBERBOND U 303.
Plast mot plast. Medicintekniska applikationer. mod.  akrylat klar <4 1100-2500 tx 1,5-2 -30/+120

CYBERBOND U 305. 
Plast mot plast/metall. Medicintekniska applikationer. mod.  akrylat klar <8 600-950 2-4 -30/+120

CYBERBOND U 306. 
Glas. Medicintekniska applikationer. mod.  akrylat klar <4 8000-15000 tx - -30/+120

CYBERBOND U 3050. 
Kapillärt. Glas mot glas/metall. mod.  akrylat klar <12 70-90 - -30/+120

CYBERBOND U 3150.
Flexibelt. Plast/glas och glas/metall. mod.  akrylat klar/transparent <5 100-300 5-7 -30/+120

CYBERBOND U 3250. 
Plast mot plast/glas. mod.  akrylat klar <2 600-800 3-4 -30/+120

CYBERBOND U 3345.
Glas mot glas/metall. mod.  akrylat klar/gul <6 1500-2500 - -30/+120

CYBERBOND U 3351.
Glas mot glas/metall. mod.  akrylat klar/gul <6 350-600 - -30/+120

CYBERBOND U 3550. 
UV-lim för fixering av wire. mod.  akrylat klar <30 10000-15000 tx - -20/+110

CYBERBOND U 3001 A/B. 
Tätning. UV-/fuktighetshärdande. mod.  akrylat klar <6 1700 - -

CYBERBOND U 3478  
UV-/anaerobhärdande mod.  akrylat opak - 1500-3000tx - -55/+150
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REPARATIONSMATERIAL

Kemiska reparationsmaterial är reaktiva produkter avsedda 

att fylla ut eller limma ihop skadade delar av främst metall 

men även trä, keramik, glas och betong. Reparationsmate-

rialen kan vara av epoxy eller polyuretan och användas för 

reparation av t ex glidlager, pumpar, gjutgodsdelar i maskin-

fundament, motorblock, störtrännor, vibratorer och mycket 

mer. Efter härdning kan den lagade detaljen maskinbearbetas 

till rätt mått. Reparationsmaterialen härdar genom en kemisk 

reaktion vid rumstemperatur eller för vissa av materialen även 

vid minusgrader. De är praktiskt taget krympfria med mycket 

hög hållfasthet samt mycket god åldrings- och korrosionsbe-

ständighet. De har utomordentliga fysikaliska och kemiska 

egenskaper samt en mycket god vidhäftningsförmåga vilket 

ger materialen ett brett användningsområde inom såväl pro-

duktion som underhåll. 

Färg Öppentid, min
@ +25°C

Tryckhåll-
fasthet MPa

Hållfasthet
Drag/Skjuv

MPa
Produkt 

Hårdhet 
Shore D

Temp.
område °C

Viskositet 
cps

DEVCON A 
Pastös epoxyharts fylld med stål grå 45 57 19 -32/121 pastös 85

DEVCON B 
Flytande epoxyharts fylld med stål grå 45 70 19,3 -32/121 15-25000 85 

DEVCON BR 
Pastös epoxyharts fylld med brons brons 35 58,9 18,5 -32/121 pastös 85 

DEVCON BRUSHABLE CERAMIC 
Flytande epoxyharts fylld med keramer blå 40 105 22 -32/175 40000 90

DEVCON C-1 
Värmebeständig, flytande, epoxyharts aluminium 45 252 15,9 -32/260 3000 88

DEVCON F 
Pastös epoxyharts fylld med aluminium aluminium 60 58,1 17,9 -32/121 pastös 85

DEVCON F-2 
Flytande epoxyharts fylld med aluminium aluminium 75 67,8 18,6 -32/121 15-25000 85

DEVCON SF 
Snabbhärdande, stålfylld epoxyharts grå 5 44,2 16,1 -32/93 pastös 85

DEVCON ST 
Pastös epoxyharts fylld med rostfritt stål grå 45 61,4 21 -32/121 pastös 85

DEVCON TITANIUM PUTTY 
Pastös epoxyharts fylld med titanium grå 25 130 17 -32/175 pastös 87

DEVCON UW 
För våta ytor och undervattensreparationer grå 45 38,8 18,5 -32/93 pastös 85

DEVCON WR 
Flytande keramikfylld nötningsbeständig epoxyharts grå 50 65,4 17,8 -32/121 15-25000 85

DEVCON WR-2 
Pastös keramikfylld nötningsbeständig epoxyharts grå 60 68 15,2 -32/121 pastös 85

FLEXANE 60L 
2K polyuretan, reparation av transportband mm svart 30 - 19 (ASTM D64) max 82 torrt 4000 67 (Shore A)

FLEXANE 80L 
2K polyuretan, reparation av transportband mm svart 30 - 44 (ASTM D64) max 82 torrt 10000 87 (Shore A)

FLEXANE 94L 
2K polyuretan, reparation av transportband mm svart 10 - 73 (ASTM D64) max 82 torrt 6000 97 (Shore A) 

EDGE & SEAL T40 
2K polyuretan. Reparation av transportband mm bärnsten 7 - 30,7 max 175 torrt 7000 93 (Shore A)
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MS POLYMERER

I applikationer där silikoner inte kan användas, anses MS 

Polymerer vara ett elastiskt alternativ med liknande flexibla 

egenskaper, även om de generellt sett har lägre prestanda 

och sämre högtemperaturegenskaper än silikoner. MS Poly-

merer är också mycket resistenta mot repning och rivning. 

 Produkternas goda vidhäftning, även vid närvaro av vatten, 

och deras goda resistens mot UV-strålning och väder gör dem 

lämpliga för applikationer både inomhus och utomhus. De är 

dessutom neutrala mot lacker och färger. MS Polymerer utgör 

dessutom ofta ett isocyanat- och lösningsmedelsfritt alternativ 

till  polyuretaner.

Fix.tid, min
@ +25°C

>1 MPa skjuv 
Produkt

Hårdhet
Shore D1/D15
ISO 868:2003 

Temp.
område °C

Färg Brottöjning
%

(ASTM D368)

Viskositet
mPa.s

Öppentid, min
@ +25°C

 Härdtid 
mm/24 timProdukt

Hållfasthet
Drag N/mm²  

DIN 53504

Viskositet
mPa.s

Färg Brottöjning
%

DIN 53504

Temp.
område °C

Hårdhet 
Shore A

Dammtorr, 
min

@ +23°C, 
50% RF

EGO MS 800 4-5 tim
2K MS Polymer, härdar snabbt även i tjocka skikt grå 30  sluthärdad - - -40/90 pastös 40

EGO MS 801  
Tätning av fogar i betong, metall, trä div  120  2  -  700  -40/+80  pastös  25

EGO MS 805  
Limning och tätning av metall, glas, betong vit/grå   10-20   2-3  -  -  300  pastös  55

EGO MS 810  
2K MS Polymer, härdar snabbt även i tjocka skikt svart  <10  10 tim   2,6   35   -40/+100  pastös  50
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Härdtid
mm/24 tim

Hållfasthet
Drag N/mm²

DIN 53504

Viskositet
mPa.s

Färg Brottöjning
%

DIN 53504

Temp.
område °C

Hårdhet 
Shore A

Dammtorr, 
min @ +23°C, 

50% RF

POLYURETANLIM 1K

Strukturella enkomponents polyuretanlim väljs med fördel då 

en fog med maximal hållfasthet eftersträvas. Enkomponents 

polyuretanlim expanderar lite när de appliceras och fyller 

därmed upp små håligheter i fogytorna vilket ger optimala 

förutsättningar för vidhäftning. Efter härdning kan de slipas 

och övermålas utan problem. På grund av sin bristfälliga UV-

resistens, mindre bra högtemperaturegenskaper och begrän-

sade vädertålighet skall de endast användas inomhus eller i 

utomhusapplikationer skyddade från dessa faktorer. Eftersom 

polyuretanlim innehåller en mindre mängd MDI (difenylme-

tandiisocyanat) kräver denna typ av produkter en genomtänkt 

hantering.

ProduktProdukt

EGOFLEX 401 
Tätning av fogar i betong, gips, tegel trä mm div   90   3   -  >80 -40/+70 pastös   20

EGOFLEX 421   
Tätning av fogar i betong, gips, tegel trä mm  vit/grå  60 1 -  >70 -40/+70  pastös   25

EGOFLEX 423   
Tätning av golvfogar inom- och utomhus grå   90  3  - >80  -40/+80 pastös  35

EGOFLEX 441   
Limning av natursten, betong, keramik, trä mm beige   10   3   -   -   -30/+110  pastös   75 D
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AKTIVATORER

Aktivatorer används för att snabba på härdningen av olika limmer och 

låsvätskor. Här nedan finner du exempel på några av våra mest sålda och 

uppskattade aktivatorer.

CYBERBOND 9191 AKTIVATOR FÖR AN-LIM 

Kan användas med alla anaeroba lim. Den förkortar härdtiden på passiva 

material, vid låga temperaturer eller stora spalter. 

VIP AKTIVATOR FÖR CA-LIM 

Kan användas med samtliga CA-lim. Det härdar snabbt överskottsmaterial 

samt förkortar härdtiden vid stora spalter. 

CONLOC 953 FÖR UV-LIM

Kan användas med ett antal UV-lim för att härda limfogen utan hjälp från 

UV-ljus.

TEJP

I vårt sortimentet finns flera olika sorters självhäftande, krympfria och 

lösningsmedelsfria tejper. Ett växande segment är tejp för oljudsbekämp-

ning i fordon, där bl a plastisk och ljuddämpande butyltejp laminerad med 

en tunn aluminiumfolie visat sig mycket effektiv. Här nedan finner du exem-

pel på några av våra mest sålda och uppskattade tejper.

EGOBON 217

En självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande 

butyltejp. Egobon 217 är icke korroderande, kompatibel med de flesta ma-

terial och motsvarar kraven enligt IVD Instruction Sheet No. 5 (IVD = Tyska 

tätningsmedelstillverkares förbund). 

EGOFERM 

En högkvalitativ, universell butyltejp med utmärkta tekniska egenskaper. För 

tätning inom byggnads- och verkstadsindustrin, t ex stålbyggnad, prefab, 

fartyg, fordon, silos, klimatanläggningar, ventilations-, kyl- och solkraftteknik, 

maskin-, elektronikindustrin samt växthus och takglasningar.   

FIBERFRAX 

EGO Fiberfrax är en icke brännbar tätningstejp baserad på keramiska fibrer 

och med adhesiv på en sida. EGO Fiberfrax är kemiskt neutral, miljövänlig 

och ur arbetsmiljösynpunkt säker att arbeta med. Vid brand avger den inga 

rökgaser och droppar heller inte. EGO Fiberfrax är asbestfri.

PRIMERS

Primers används generellt för att förbereda ytor för limning eller tätning. 

Många ytor kan sammanfogas utan primer men ytorna bör vara rena och 

avfettade. Här nedan finner du exempel på några av våra mest sålda och 

uppskattade primers. 

CYBERBOND 9056 CA-PRIMER FÖR 

SVÅRLIMMADE PLASTER  

En lösningsmedelsbaserad primer avsedd att förbättra ytvidhäftningen med 

CA-lim mot opolära plastytor. Speciellt avsedd för polyetylen (PE), poly-

propylen (PP), polyoxymetylen (POM), silikongummi samt termoplastiska 

elastomerer (TPE). 

METALLPRIMER PC120

PC120 metallprimer är avsedd för förbehandling av rosttröga stål- och alu-

miniumytor innan limning med PLEXUS metakrylatlim. Primer PC120 rengör 

samt etsar och fungerar som en barriär mot korrosion och underlättar vid-

häftning. PC120 förbättrar limfogens prestanda markant hos metakrylatlim 

samtidigt som den ger mer tillförlitliga fogar vid exponering för bl a salt-

vatten. Primer PC120 appliceras med pensel eller trasa. 

DIVERSE SILIKONPRIMERS 

Silikonprimers har utvecklats för att säkerställa maximal vidhäftning av samt-

liga silikonprodukter mot ett stort antal material/ytor.

RENGÖRINGSMEDEL

Vårt breda sortiment omfattar bl a rengörare för elektriska komponenter 

och installationer, för borttagning av polymera material, formrengörare, 

färgborttagare, kolvätebaserade universalrengörare och vattenbaserade 

universalrengörare. Flera av våra rengöringsmedel är dessutom miljövänliga 

och biologiskt nedbrytbara. Här nedan finner du exempel på några av våra 

mest sålda och uppskattade rengöringsmedel.

RIVOLTA ACS 3

Rengörings- och avfettningsmedel avsett för universell avfettning/rengöring 

av kraftigt förorenade ytor. Produkten kan även köpas i lösvikt. 

CYBERBOND 9060 REMOVER 

Cyberbond 9060 Remover löser upp och tar bort härdat cyanoakrylatlim. 

Kan användas bl a för rengörning av doseringsutrustningar utan att lämna 

kondensationsfukt i systemet. 

DOSERINGSUTRUSTNING

Vi samarbetar med marknadens ledande producenter av doseringsutrust-

ningar för varje form av dosering eller applicering av material med visko-

siteter från vätska till pasta, både en- och tvåkomponents produkter. Den 

viktigaste anledningen till varför man bör använda doseringsutrustning är 

idag arbetsmiljön. På köpet får man en högre utnyttjandegrad av kostsamt 

material och värdefull personal. Produktionen blir mer exakt genom att 

varje mängd som doseras alltid blir lika stor - utan spill, klet eller missar.
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Gleitmo – en kemteknisk industripartner sedan 1976. 

Vi är problem lösare och  helhetsutvecklare. Med lyhördhet, kunskap och engagemang 

tar vi fram kemtekniska produkter och helhetslösningar så att våra kunder ständigt 

kan utveckla sina produkter och processer. 

 Gleitmo fungerar som en teknisk brygga mellan produkter och kunder när det 
 gäller specialsmörjmedel, släppmedel, lim, tätningsmedel och prototyp material. Vi 

har lång erfarenhet av att samarbeta med innovativa företag inom främst fordons-

industrin, verkstadsindustrin samt plast- och kompositindustrin i Sverige och Norge.

Är du nyfiken på att få veta hur våra helhetslösningar kan optimera din 
 produktion? 

Besök vår hemsida gleitmo.se eller kontakta vår försäljningsavdelning på 

tel +46 (0) 300 333 30. Vi delar gärna med oss av vår  kunskap och erfarenhet.

We turn technical challenges into optimal solutions


