
Produktinformation

Cyberbond 2077

• Temperaturområde: -55/+95ºC.

• För elastomerer och plast.

• Snabb limning.

• Hög viskositet. 

Elastomer & Plast-serien 

Produktbeskrivning
Elastomer & Plast-serien innehåller cyanoakrylater med 
extremt goda egenskaper vid limning av gummi (särskilt 
EPDM) och plast med varandra eller i kombination.
Åldringsegenskaperna hos dessa fogar är extremt goda. 
Den höga viskositeten ger produkten vissa spaltfyllnings-
egenskaper. CB 2077 är en riktig universalprodukt i detta 
viskositetsområde.

Produktegenskaper
- Snabb limning.
- Bra åldringsegenskaper.
- Hög viskositet.
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Tekniska data - Fysiska egenskaper (ej härdad)

Flytande monomer Värde Enhet

Monomerbas etyl-2-cyanoakrylat - 

Färg färglös, transparent -

Densitet @ +20°C 1,05 g/cm³

Flampunkt +85 °C

Lagringstid @ +20°C 9 månader 

Viskositet @ +20°C @160rpm 600-1500 cps  
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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!

Tekniska data - Fysiska egenskaper polymer

Härdad polymer Värde Enhet

Utseende transparent - 

Temperaturområde -55 till +95 °C

* = Materialbrott.

Tekniska data - Härdtider

Material Värde Enhet

metall (stål) 20-50 sek 

EPDM 1-4 sek

plast (ABS) 5-7 sek 

Tekniska data - Hållfasthet

Material Värde Enhet

NBR* 5-12 N/mm² 

Stål 10-26 N/mm²

Specifikationer
ISO 10993-5: Test för in vitro cytotoxicitet (biokompatibilitet).
ISO 10993-10: Test för irritation och fördröjd hyperkänslighet.
ISO 10993-11: Test för systematisk toxicitet.

NSF (P1). Godkänd för indirekt kontakt med livsmedel vid
användning i livsmedelsindustrin.
Kategorikod: P1, registreringsnummer: 153548

RoHS - uppfyller kraven.

För detaljer och certifikat se www.Cyberbond.eu
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Resistens mot lösningsmedel

Lösningsmedel Exempel   Resistens

alkohol  etanol, metanol  +++

ester (alifatisk) etylacetat   - - -   

ketoner  aceton, bensofenon  - - -

alifatiska kolväten bensin, heptan, hexan   ++

(alkaner)

aromatiska kolväten bensen, toluen, xylen  ++

halogenerade metylenklorid, kloroform - - -   

kolväten  klorbensen

svaga vattenhaltiga utspädd salpeter-, salt- och +++

syror  fosforsyra

koncentrerade syror salpeter-, salt- svavel- och - - -

  fosforsyra

svaga vattenhaltiga utspädd natriumhydroxid-  +++

baser  och kaustiksodalösning

koncentrerade baser natriumhydroxid-,   - - -

  och kaustiksodalösning

vatten     ++

isopropanol    +++

aceton     - - -

mineralolja    ++

+++ = mycket bra   ++ = bra    - - - = mycket dålig

Hållfasthet efter klimatcykling
Testmaterial - rostfritt stål
80% RF ovan fryspunkten
Temperaturområde -20°C till +80°C

Testtid    60 tim
Hålltid vid starttermperatur 0 tim
Uppvärmningsfas  3 tim
Statisk värme   3 tim
Nedkylningsfas   3 tim
Hålltid vid sluttemperatur  3 tim
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Riskupplysning
För information - se separat säkerhetsdatablad.

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.

Viskositetsmätning
Viskositet beskriver en vätskas flödesförmåga. Cyberbond mä-
ter produkternas viskositet med hjälp av kon/platta-metoden: 
vätskan appliceras på en plan yta och en definierad kon pressar 
ihop vätskan och roterar.
Man skiljer mellan en Newtonsk och en tixotropisk vätska. När 
det gäller Newtonska vätskor får du en relativt konstant viskosi-
tetsgraf beroende på konens rotationshastighet. När det gäller 
tixotropa vätskor blir produkten mer flytande (ner till dess 
basviskositet) ju snabbare konen roterar.
Viskositeten mäts i mPa*s (milli-Pascal x sekund) [SI-systemet] 
eller i cP (centipoise) [CGS-systemet]; 1 mPa*s = 1 cP. För att 
möjliggöra jämförelse av produkter mäts alla lim vid samma 
rotationshastighet.
- Newtonska vätskor vid 160 rpm.
- Tixotropa vätskor vid 0,5 rpm och vid 160 rpm.
Temperaturen är alltid +20°C, om inget annat skrivs.

Rena ytor
Ytkonditionen hos delarna som skall sammanfogas har en 
enorm påverkan på limfogens kvalitet. För att uppnå ett bra 
resultat måste delarna vara rena.

Supportprodukter
För att underlätta vissa applikationer erbjuder Cyberbond
perfekt balanserade tilläggsprodukter som:
- Primerpenna: för att ändra ytspänningen; möjliggöra limning 
av opolära material (Standard: CB 9056).
- D-Bonder: för att lösa upp lim (Standard: CB 9060, CB 9065, 
CB 9066).
- Aktivator: för att påskynda härdningen av lim (Standard: CB 
9090, CB 9096, Quickstep 9040, Quickstep 9080).
- Rengörare: för att rengöra ytor professionellt (Standard: CB 
9999).

LINOP utrustning
Cyberbond erbjuder med hjälp av LINOP-serien lämpliga 
doserings- och LED-baserade härdningsutrustningar. Vi hän-
visar också till lämpliga doseringsspetsar som ger en ekono-
misk användning av limmen (även vid manuell användning).

Lagring
Lagra produkterna mörkt och svalt. Låt produkten nå omgi-
vande temperatur innan användning.

Potentiella risker med cyanoakrylater
Tänk på följande:
- Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
- Installera lämpliga ventilationssystem i lokalen.
- Applicera materialet sparsamt och använd ett automat-
  doseringssystem där så är lämpligt.
- Säkerställ en jämn relativ luftfuktighet på 50 till 65%. Vid
  lägre luftfuktighet kommer polymerisationen att fördröjas
  och monomerlukt kan uppstå.
- Bär om möjligt lämpliga skyddshandskar som inte
  absorberar lim (t.ex. inte bomull).
- Förvara lim utom räckhåll för barn.

Generell information  om CA-lim
Cyanoakrylater är snabbhärdande, enkomponents och lös-
ningsmedelfria lim. De är baserade på estrar av cyano-
ättiksyra. För tillverkning av färdig produkt tillsätts huvud-
sakligen förtjockningsmedel, filmbildande additiv (polymer-
metakrylat och akrylat) samt stabilisatorer. Polymerisationen 
initieras av fukt. Bäst resultat fås mellan 40 och 70% relativ 
luftfuktighet.
Cyberbond standardkvaliteter är följande:
- Powerdrop-serien (stabiliserad etylester)
- Elastomer och plastserien (etylester)
- Neomerserien (ytkänslig etylester)
- Xtraflex-serien (gummiadditiverad etylester)
- Metallserien (etylester)
- Serien med reducerad lukt (alkoxyester)
- Medicinska serien (butyl- och oktylester)


