
Produktinformation

Adekit A230BG / H6230GY Polyol / H6230 Isocyanat

•  2-K rumstemperaturhärdande PU-lim.

•  Pastös konsistens.

•  Snabbhärdande.

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

•  Utmärkt hållfasthet vid dynamisk 
belastning.

•  Utvecklad för att motstå åldring och 
kemiskt aggressiva miljöer.

2-komponents polyuretanlim

Produktegenskaper
•  2-komponents rumstemperaturhärdande polyuretan-

lim.
•  Pastös konsistens passande för vertikal applicering 

och fyllning av ojämna fogar.
•  Snabbhärdande.
•  Mycket goda mekaniska och termiska egenskaper upp 

till +130°C.
•  Utmärkt hållfasthet vid dynamisk belastning (vibratio-

ner och slag).
•  Produkten är utvecklad för att motstå åldring och 

kemiskt aggressiva miljöer.

Applikationer
För limning av kompositdetaljer (RTM, SMC, våtupplagt 
laminat) och metalliska material. Limmet är kemiskt tixo-
tropt och lämpligt för doseringssystem med trycksatt 
tank eller för gravitationsmatade system.

Utrustning
Adekit A230 BG förpackad i 400ml patroner appliceras 
med en manuell eller pneumatisk spruta. Vid behov av 
doseringsmaskin - kontakta oss för mer information.

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 A230 BG, Adekit H6230 GY och Adekit H6230 Po-
lyol skall lagras i torr miljö och i sina oöppnade original-
förpackningar vid en temperatur mellan +15 och +25°C. 
Min lagringstid under dessa förhållanden är 9 månader.
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Hanteringsråd / Säkerhet
Normala förebyggande åtgärder skall vidtagas vid arbete 
med dessa produkter.
Säkerställ god ventilation. Använd handskar, skyddsglas-
ögon och skyddskläder. För närmare information—se 
säkerhetsdatabladet.



+46 (0) 300-333 33
+46 (0) 300-143 00

Varlabergsvägen 6
SE-434 39 Kungsbacka, Sweden

W P
F

www.gleitmo.se
info@gleitmo.seE

Teknisk data

Fysiska egenskaper      

Sammansättning Testmetod Polyol Isocyanat Blandad

Blandningsförhållande, vikt @ +25°C - 100 78 -  

Blandningsförhållande, volym @ +25°C  100 100

Färg - gråbeige (GY) mörk bärnsten beige (BG)

Densitet @ +25°C (KP) LT-020-A 1,48 1,15 -

Densitet härdad produkt @+23°C ISO 2781 - - 1,34

Viskositet @ +25°C (KP) (Pa.s) LT-001 15-20 6-8 pasta

Arbetstid 50g @ +23°C (KP) (min) LT-002-B - - 6

Öppentid sträng 7 mm LT-006-B - - 10   
@ +23°C (min) 

Mekaniska egenskaper 1 

Egenskap Värde Enhet Testmetod

Hårdhet 70 Shore D ISO 868

Draghållfasthet 14 MPa   ISO 527-2

Youngs modul 200 MPa ISO 527-2

Dragbrottförlängning 30 %   ISO 527-2

Rek. appliceringstemperatur +15-25 °C -

Användningstemperatur 2 -40/+130 °C  LT-006-B

(KP) = Key Properties (Nyckelegenskaper). Dessa värden inkluderas i Certificate of Analysis. 

1) Härdad 16 tim @+70°C.
2) Användningstemperaturen definieras som temperaturen vid vilken produkten behåller 80% av dessa initiala skjuvhållfasthet efter 1000 timmars åldring 
vid denna temperatur. Värden testade på aluminium vid +23°C.

Hanteringstid 1 

Egenskap Värde Enhet Testmetod

@ +23°C 35 min LT-006-B

@ +40°C 20 min  LT-006-B

@ +60°C 10 min LT-006-B

1) Hanteringstiden definieras som tiden som behövs för att erhålla skjuvhållfasthet 1 MPa på aluminium vid +23°C.
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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!

Teknisk data 

Mekaniska egenskaper i applikation 1

Testmaterial Skjuvhållfasthet Värde Testmetod  

Aluminium 2017A (blästrad) Initialt 17 CF LT -006-B  
 Våt cataplasm 7 dygn 7 AF
 @+70°C/100% RF  

 After 15 cykler D3 2 15 SCF/CF 

Rostfritt stål 304 (blästrat) Initialt  18 CF  LT -006-B   

 Våt cataplasm 7 dygn 12 AF     
 @+70°C/100% RF

Elförzinkat stål (blästrat) - 15 CF LT -006-B 

Elförzinkat stål (acetontorkat) - 15 SCF/AF  LT -006-B

ABS (slipat + IPA) - 4 SF LT -006-B

PC (IPA-torkad) - 4 SF LT -006-B

PVC (bästrad + IPA) - 5 SF LT -006-B

PMMA (bästrad + IPA) - 5 SF LT -006-B

PA6A (bästrad + IPA) - 2,5 SCF LT -006-B

GFR Polyester (IPA-torkad) - 10 DF LT -006-B

GFR Epoxy (IPA-torkad) - 22,5 CF LT -006-B

(1) Härdad 16 tim @+70°C.
(2) Cykel 3: Exponeringscykel i värme, kyla och fuktighet enligt ISO 9142.
CF = cohesive failure. AF: Adhesive failure. SCF: Special cohesive failure. SF: Substrate failure. DF: Delamination failure enligt EN ISO 10365. 

Floating Roller Test @+23°C

Testmaterial Enhet Värde Testmetod  

Aluminium 2017A (blästrad) kN/m 6,5 ISO 4578  
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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!

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.

Förpackningar
Adekit A230 BG  patron 12 x 400 ml
Adekit H6230 GY  Kontakta oss.
Adekit H6230 Polyol Kontakta oss.


