
Produktinformation

Adekit A140-1, Adekit H9940-1

•  2-K rumstemperaturhärdande epoxy-
lim med mycket höga prestanda.

•  Pastös konsistens.

•  Mycket goda mekaniska och termiska 
egenskaper upp till +130°C.

•  Utmärkt hållfasthet vid dynamisk 
belastning.

•  Utvecklad för att motstå åldring och 
kemiskt aggressiva miljöer.

Epoxy-baserat strukturlim för höga krav.

Produktegenskaper
- 2-komponents rumstemperaturhärdande epoxylim
  med mycket höga prestanda.
- Pastös konsistens passande för vertikal applicering och
  fyllning av ojämna fogar.
- Mycket goda mekaniska och termiska egenskaper upp
  till +130°C.
- Utmärkt hållfasthet vid dynamisk belastning (vibra-
  tioner och slag).
- Produkten är utvecklad för att motstå åldring och
  kemiskt aggressiva miljöer.

Användningsområden
För limning av bilkarosser, metallstrukturer (racingfor-
don, flygplan), infästningar och kompositstrukturer.

Utrustning
Adekit A140-1 förpackas i 50 & 400ml patroner och app-
liceras med en manuell eller pneumatisk spruta. Kontak-
ta oss för applikationer som kräver doseringsutrustning.

Förbehandling av ytor
Delar som skall limmas måste var fria från smuts, olja 
och andra föroreningar. En torr ren yta är ett måste. 
Kontakta oss för mer detaljerad information rörande 
förbehandling.

Lagring
Adekit A140-1/H9440-1 kan lagras i min 12 månader i 
torr miljö och i sina oöppnade originalförpackningar vid 
en temperatur mellan +15 och +25°C.
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Hanteringsråd / Säkerhet
Produkten bör användas mellan +18 och +35°C. Normala 
förebyggande åtgärder skall vidtagas vid arbete med 
dessa produkter. Säkerställ god ventilation. Använd 
handskar, skyddsglasögon och vattentäta skyddskläder. 
För närmare information—se säkerhetsdatabladet.

Syntetisk kedjeolja för höga temperaturer
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Teknisk data

Fysiska egenskaper      

Sammansättning Bas Härdare Blandad Testmetod

Blandningsförhållande,  100 90 - -   
vikt @ +25°C      

Blandningsförhållande,  100 100 - -   
volym @ +25°C

Färg beige, svart beige beige, svart -

ViskositetAKP @ +25°C (Pa.s) 950 na na LT-054 / 0.1 s-1

DensitetAKP @ +25°C 1,38 1,22 1,30 LT-020 ISO 2781

ArbetstidAKP  - - 25 LT-002  
@ +23°C vid 100 g (min)

Öppentid 7mm sträng - - 40 LT-006-B

@+23°C (min)

Mekaniska egenskaper

Egenskap Värde  Enhet  Testmetod 

Hårdhet* 80 Shore D ISO 868

Draghållfasthet* 30 MPa -

Dragbrottförlängning* 4 % ISO 527-2

Youngs modul* 2500 MPa -

Rekommenderad appl.temp.  +15-30 °C - 

Användningstemperatur** -40 / +130 °C LT-006-B

(AKP): Axson Key Properties. Dessa värden anges i vårt Certificate Of Analysis.

* = Härdad 16 tim @+70°C.
** = Användningstemperatur definieras som den temperatur vid vilken pro-
dukten bibehåller 80% av dess initiala dragskjuvhållfasthet efter 1000 timmars 
åldring vid denna temperatur. Test på aluminium, värden uppmätta @+23°C.

Hanteringstid
Temperatur Tid  Testmetod
Vid +23°C 4 tim  LT-006-B
Vid +40°C 1,5 tim  LT-006-B
Vid +60°C 0,5 tim  LT-006-B

Hanteringstiden definieras som den tid som behövs för att uppnå hållfasthet 1 
MPa dragskjuvhållfasthet på aluminium vid + 23°C.
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Teknisk data 

Mekaniska egenskaper i applikation (härdning 16 tim @+70°C).

Egenskap Värde Enhet  Testmetod  

Aluminium 2017A initialt 20 CF MPa LT-006-B 

sandblästrad

Aluminium 2017A 16 CF MPa LT-006-B   
Våt kataplasm 7d/100% RF   

Aluminium 2017A 16 CF MPa LT-006-B

Efter 21 cykler D3**

Rostfritt stål 304 sandblästrat 23 CF MPa LT-006-B  

Elförzinkat stål sandblästrat 21 CF MPa LT-006-B

Elförzinkat stål acetontorkat 20 CF MPa LT-006-B

ABS slipat + IPA 5 SF MPa LT-006-B

PC slipat + IPA + plastprimer* 2 AF MPa LT-006-B

PVC slipat + IPA 5 SF MPa LT-006-B

PMMA slipat + IPA + plastprimer* 3 AF MPa LT-006-B

PA6E slipat + IPA 4,5 SF/AF MPa LT-006-B

Förpackningar
Adekit A140-1   patron 12 x 50 ml
Adekit A140-1   patron 12 x 400 ml
Adekit H9940 (A)  kontakta oss
Adekit H9940-1 (B) kontakta oss

CF = Cohesive Failure,  AF = Adhesive failure,  SCF = Special Cohesive Failure,  SF = 
Substrate failure,  DF = Delamination failure enligt EN ISO 10365.
* = Plasten har slipats, torkats med IPA och belagts med Axson Plastic Primer.
** = Exponeringscykel i värme, kyla och fukt enligt ISO 9142.

Floating roller rivhållfasthet @+23°C 

Egenskap Värde Enhet  Testmetod  

Aluminium 2017A initialt 6 CF kN/m ISO 4578 

sandblästrad
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Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen 
och tekniska specifikationerna från vår hemsida: 
www.gleitmo.se. 

I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram 
produkter som passar just din produktion och 
dina behov. Fråga oss gärna!

Dragskjuvhållfasthet vs temperatur (1)

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen 
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan 
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att 
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i 
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, 
förändra innehållet i denna information.


